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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 25/2020-DF

A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MERITÍSSIMA 

JUÍZA DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

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

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

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

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

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

Mato Grosso;

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

n. 247, de 16 de março de 2020;

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

Foro;

 CONSIDERANDO a necessidade de retificar a Portaria n. 024/2020-DF, 

desta Diretoria do Foro, em razão da readequação de regime de trabalho 

para alguns servidores e da necessidade de incluir outro servidor que não 

constou na Portaria anterior,

 RESOLVE:

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

mínimo de trabalho fiscalizado pelo respectivo gestor para os servidores 

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

249/2020:

 Rivelino Vicenti (Gestor Geral - Central de Administração)

Ricardo Zapala Wetter (Gestor Administrativo 2 - Central de 

Administração)

Sebastiana Alves de Souza Donizete (Distribuidor)

Edilton Alves da Silva (Gestor Judiciário)

Tálata Daiane Limberger Battirola (Analista do Judiciário)

Elizabete Timótio dos Santos (Técnico Judiciário)

Gean Felipe Facin (Assessor de Gabinete)

Luan dos Santos Fernandes (Assessor de Gabinete)

Mariel Valéria Althmann Toni (Gestor Judiciário)

Anne Mariele de Cássia Monteiro (Analista do Judiciário)

Cibelle de Azevedo Souza Carvalhais (Técnico Judiciário)

Moacir de Castilho (Técnico Judiciário)

Guilherme Marchese Nishioka (Assessor de Gabinete)

Rafael de Oliveira Costa Vieira (Assessor de Gabinete)

Vinicius Augusto Jans Paiva (Gestor Judiciário)

Caroline Evelyn Dan Lopes (Analista do Judiciário)

Ananda da Silva Mussi (Assessor de Gabinete)

Flávia Borges Rodrigues Tessmann (Assessor de Gabinete)

Maria Izabel dos Anjos Olsen (Gestor Judiciário)

Danielle Ferreira Marques (Analista do Judiciário)

Luiz Delfino Tavares (Assessor de Gabinete)

Marina Schwaicerski Trindade (Assessor de Gabinete)

Lucilene Tizo Petri (Gestor Judiciário)

Rafaela Aquino Antunes Maciel Nazário (Analista do Judiciário)

Maria Edilene Ferreira Duarte Sandmann (Técnico Judiciário)

Miriam Rodrigues da Silva Ferreira (Técnico Judiciário)

Neuzi Pinheiro da Silva (Assessor de Gabinete)

Kalita de Castro Rodrigues (Assessor de Gabinete)

Marise Ivete Wotrich Bocardi (Gestor Judiciário)

Simone Aparecida Linares (Técnico Judiciário)

Márcia Cristina Murawski (Técnico Judiciário)

Bruna Valéria Polizer (Assessor de Gabinete)

Joana Reis (Assessor de Gabinete)

Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins (Gestor Judiciário)

Geane Rossa Morello (Técnico Judiciário)

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

nominados, diante da impossibilidade de teletrabalho e essencialidade do 

serviço, na forma abaixo consignada:

 A. Servidores que comparecerão presencialmente ao prédio do fórum em 

regime de revezamento no respectivo setor:

Alan Henrique Freires Livi (Oficial de Justiça)

Ariane Chianesi Borges (Oficial de Justiça)

Dalmir Janning (Oficial de Justiça)

Ericon Dias da Silva (Oficial de Justiça)

Fernando Henrique Zilio da Silva (Oficial de Justiça)

Fernando Valentim Moreira (Oficial de Justiça)

Luiz Gonzaga da Silva Filho (Oficial de Justiça)

Marcos José Faveri de Lima (Oficial de Justiça)

Marilia Lopes dos Santos (Oficial de Justiça)

Nadir Terezinha Jasper Mucellini (Oficial de Justiça)

Sandro Chimento (Oficial de Justiça)

B. Servidores que estarão na modalidade de teletrabalho e que 

comparecerão presencialmente ao prédio do fórum somente se acionados 

nos casos de urgência, nas situações das portarias conjuntas acima 

mencionadas:

Rivelino Vicenti (Central de Administração)

Ricardo Zapala Wetter (Central de Administração)

Sebastiana Alves de Souza Donizete (Distribuidor)

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

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

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

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

Lucilene Tizo Petri (Gestor Judiciário – 5ª Vara)

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

Gean Felipe Facin (Assessor de Gabinete)

Luan dos Santos Fernandes (Assessor de Gabinete)

Guilherme Marchese Nishioka (Assessor de Gabinete)

Rafael de Oliveira Costa Vieira (Assessor de Gabinete)

Ananda da Silva Mussi (Assessor de Gabinete)

Flávia Borges Rodrigues Tessmann (Assessor de Gabinete)

Luiz Delfino Tavares (Assessor de Gabinete)

Marina Schwaicerski Trindade (Assessora de Gabinete)

Neuzi Pinheiro da Silva (Assessor de Gabinete)

Kalita de Castro Rodrigues (Assessor de Gabinete)

Bruna Valéria Polizer (Assessora de Gabinete)

Joana Reis (Assessora de Gabinete)

Rafaela Aquino Antunes Maciel Nazário (Analista do Judiciário)

Kleber Luiz Schor (Agente da Infância)

André Juliano Finimundy (Agente da Infância)

Ariadne Rosa dos Santos (Agente da Infância)

Waldir Luiz Dallastra (Agente da Infância)

Ana Paula Stormovski Ferreira Dutra (Agente da Infância)

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

teletrabalho, com posterior compensação, dos servidores abaixo 

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

249/2020:

 Marco Antonio Arariboia Faraco (CAA)

Mariangela da Silva e Souza (Distribuidor)

Neusa Aparecida Perez (Distribuidor)

Zenilda Alarcon Leite (Protocolo)

Sérgio Luiz Cardoso (Protocolo)

Milton da Rosa Martins (1ª Vara)

Neusa Maria Fabiani (3ª Vara)

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

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça.

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

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

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

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

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

conhecimento.

 Cumpra-se.

 Alta Floresta, 24 de março de 2020.

 (Assinado digitalmente)

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003147-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

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

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

certidão de decurso de prazo vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001423-81.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ROSA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

ANDERSON DUBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULLINELI FRAGA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

 

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

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

parte REQUERENTE, para, querendo, manifestar-se acerca da carta 

precatória devolvida, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1002591-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALESSANDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

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

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

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

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça vinculada ao presente 

expediente.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001404-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 01 

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1001404-41.2018.8.11.0007 

Valor da causa: R$ 36.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->CAUTELAR 

INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: ALCIDES CARDOSO DOS SANTOS 

Endereço: RUA R I 3, 133, RUA R I 3, CIDADE BELA, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: ELVIRA MARIA DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme sentença, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, do 

teor da sentença que declarou aberta a sucessão provisória da ausente 

ELVIRA MARIA DOS SANTOS, bem como para CHAMAR O AUSENTE A 

ENTRAR NA POSSE DE SEUS BENS, nos termos do artigo 745 do CPC. 

SENTENÇA: Vistos. Trata-se de ação de declaração de ausência com 

pedido de nomeação de curador de bens proposta por Alcides Cardoso 

dos Santos em face de Elvira Maria dos Santos, devidamente qualificados 

nos autos. Narra o requerente que é irmão biológico da requerida, sendo 

que ela se ausentou de sua residência em janeiro de 1984 jamais 

retornado ou tendo dado notícias. Foi indicado como bem deixado à fração 

de 20% (vinte por cento) do Lote Rural 94, com área de 45,0157 há 

(quarenta e cinco hectares, um are e cinquenta e sete centiares), 

Assentamento Conjunto Carlinda, no Município de Carlinda-MT. A inicial 

veio acompanhada com diversos documentos. Foi determinada a correção 

do valor da causa ao Id. 13370219. A parte autora corrigiu o valor da 

causa e recolheu a complementação das custas (Id. 13441345). A 

exordial foi recebida ao Id. 13812196. A Defensoria Pública na qualidade 

de curadora especial da parte requerida se manifestou ao Id. 15236581. 

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento 

do feito independente da intervenção ministerial (Id. 16064522). Em 

manifestação de Id. 17113939 a parte autora requereu o julgamento 

procedente do feito. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, em relação à curadoria os herdeiros 

são considerados legitimados para exercer a curadoria, nos termos do art. 

25, do Código Civil, que preconiza: “Art. 25. O cônjuge do ausente, sempre 

que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de dois anos 

antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. § 1o Em 

falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou 

aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba 

de exercer o cargo. § 2o Entre os descendentes, os mais próximos 

precedem os mais remotos. § 3o Na falta das pessoas mencionadas, 

compete ao juiz a escolha do curador”. Ademais, não há qualquer 

informação nos autos acerca do paradeiro da requerida, que desde 

meados do ano de 1984 não dá notícias a seus familiares. Além do mais, 

quando instado a se manifestar o Ministério Público realizou pesquisa no 

Sistema SIEL, entretanto, como consta ao Id. 16064526 não foi encontrado 

qualquer endereço pertencente à requerida e, portanto, nota-se que esta 

em paradeiro incerto e não sabido e até onde se sabe não há qualquer 

pessoa lhe representando ou cuidando de seus bens. Tendo em vista que 

é incontroverso o desaparecimento da requerida, há que ser nomeado 

curador, bem como declarada sua ausência. Desta feita, cumpridas as 

formalidades legais sem que a ausente tenha retornado ou reclamado 

seus bens, impõe-se a abertura da sucessão provisória. Neste sentido, 

rezam os artigos 744 e 745 do CPC/15 que: “Art. 744. Declarada a 

ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do 

ausente e nomear-lhes-á curador na forma estabelecida na Seção VI, 

observando-se o disposto em lei. Art. 745. Feita a arrecadação, o juiz 

mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 (um) ano, ou, não havendo 

sítio, no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 (um) ano, 

reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, anunciando a arrecadação e 

chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. § 1o Findo o prazo 

previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da 

sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. § 2o O 

interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a 

citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e, por editais, a dos 

ausentes para requererem habilitação, na forma dos arts. 689 a 692. § 3o 

Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da 

sucessão provisória em definitiva. § 4o Regressando o ausente ou algum 

de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de 

bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios 

ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, 

seguindo-se o procedimento comum”. Diante disso, a procedência da 

demanda é à medida que se impõe e consequentemente, uma vez que 

será declarada a ausência da parte requerida, bem como nomeado 

curador dos bens da ausente, há que se tomar as providências em 

relação à abertura da sucessão provisória, de modo a observar 

completamente à legislação vigente. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/15 e, via de consequência: 1) DEFIRO o pedido da parte 

autora para que seja nomeada curadora dos bens da requerida, ora 
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desaparecida. Assim, NOMEIO a Sra. Alcides Cardoso dos Santos como 

curadora dos bens da requerida. 1.1) EXPEÇA-SE o competente termo e 

intime-se à autora, na pessoa de seu causídico, para que em até 05 

(cinco) dias compareça em cartório e assine o documento. 2) DECLARO 

ABERTA A SUCESSÃO PROVISÓRIA DE ELVIRA MARIA DOS SANTOS, 

devendo produzir efeito 180 (cento e oitenta) dias depois de publicada 

pela imprensa e REGISTRE-SE nos termos do artigo 107, parágrafo único, 

da Lei de Registros Públicos. 3) Transcorrido o prazo de dez anos, a partir 

do trânsito em julgado desta sentença, cessará a sucessão provisória, 

devendo ser requerida a sucessão definitiva. A Secretaria deverá 

certificar a fluência daquele prazo e tornar os autos conclusos para 

prolação de nova sentença. 4) Cumpra-se a Secretaria da Vara as 

disposições constantes no art. 745 do CPC/15. Eventuais custas 

incidentes deverão ser pagas pela requerente. Ao passar em julgado esta 

sentença, EXPEÇAM-SE as diligências necessárias. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Passado o feito em julgado, deve ser 

observada a norma prevista no art. 28 do Código Civil. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, anotando-se o prazo de 10 (dez) anos junto ao sistema. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, 

digitei. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001831-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001831-04.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REU: MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de embargos à execução opostos 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em razão da execução fiscal 

que lhe move o embargado Município de Alta Floresta/MT, todos 

qualificados nos autos, sendo que a execução foi devidamente garantida 

por deposito judicial. Aduziu preliminarmente o embargante a nulidade da 

Certidão de Dívida Ativa que instruí a demanda executiva por ausência de 

requisitos legais, uma vez que não constou em seu corpo a 

fundamentação jurídica que originou o crédito tributário. No mérito, 

argumentou a nulidade do crédito tributário em razão da suposta ausência 

de comunicação ao embargante do processo administrativo que gerou o 

débito. Ainda, almejou que caso a CDA fosse declarada válida, aduziu ser 

exorbitante e desproporcional o valor da multa aplicada pugnando pelo 

conhecimento de sua ilegalidade ou ainda, a redução de seu valor. Com a 

inicial acompanhou os documentos ali anexados. Atestou-se sobre a 

tempestividade e garantia dos embargos (Id. 19798265). Decisão sob o Id. 

19812645, concedendo o efeito suspensivo com relação à execução 

referência e determinando a intimação da parte embargada. A parte 

embargada impugnou os embargos à execução conforme Id. 20632473, 

onde, em breve síntese, pugnou pelo julgamento de improcedência dos 

pedidos da parte embargante. Manifestação do embargante acerta da 

impugnação ofertada (Id. 20889261). Intimadas para especificarem as 

provas que pretendiam produzir, o embargante indicou não possuir 

interesse em novas provas (Id. 23822000), enquanto que a embargada 

ficou inerte (Id. 25874331). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

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

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

produção de outras provas;” Desta feita, verifico que o embargante arguiu 

preliminar de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de 

requisitos legais, o que passo a apreciar no presente momento. Em análise 

da CDA que originou a execução embargada, observo que esta decorreu 

de multa aplicada pelo PROCON desta Comarca, constando 

expressamente na CDA (Id. 20632474 – Pág. 1), que a referência da 

infração é: “MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO PROCON – FA Nº 

51.005.001.18.0001398 – INFRAÇÃO AO ART. 33, § 2º DO DECRETO 

FEDERAL 2.181/97”. Logo, resta demonstrado que a alegação da parte 

embargante de que a CDA é nula por não ter observado as exigências do 

artigo 202, inciso III, do CTN, não merece prosperar, visto que conforme 

exposto, de fato constou na referida certidão a fundamentação legal da 

infração que originou a multa aplicada. Diante disso, REJEITO a preliminar 

de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de requisitos legais 

suscitada pela parte embargante. Superada a questão, volto-me para a 

análise do mérito da demanda. DO MÉRITO Em análise as circunstância 

que envolvem o caso concreto, tenho que razão não assiste ao 

embargante. A tese do mérito da demanda exposta pela parte embargante 

é a mesma que a da preliminar, aduzindo ausência de referência ao 

dispositivo legal que gerou a multa, entretanto, como já exposto, tal 

alegação está equivocada uma vez que a CDA fez expressa remissão ao 

dispositivo legal infringido. A esse respeito, o Código Tributário Nacional 

estabelece quais são os requisitos do termo de inscrição de dívida ativa 

que devem constar na certidão, vejamos: “Art. 202. O termo de inscrição 

da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 

obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou exorbitância da multa, ressalto que o PROCON é órgão integrante do 
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Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 

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

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

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

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

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

Assim, evidente a competência do PROCON para fiscalização e sanção 

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

Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON limita-se à 

observância da legalidade de sus atos, incluindo a verificação da 

razoabilidade e proporcionalidade nos casos em que ocorre aplicação de 

sanções. Nesse mister, da leitura mais atenta aos dados e informações 

constantes da CDA levada à execução, bem como do processo 

administrativo, verificam-se presentes todos os elementos essenciais 

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

consta dos autos informações acerca do processo administrativo que 

tramitou no PROCON Municipal sob o nº 51-005.001-18-0001398, estando 

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

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

justificar qualquer alegação de sua nulidade. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO 

ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO 

— INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE 

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

Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido 

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

aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da 

Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada 

pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto 

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

Partindo dessas premissas, a improcedência da pretensão da parte 

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

IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução, COM RESOLUÇÃO 

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

consequência, CONDENO a parte embargante ao pagamento do crédito 

tributário constante no processo de n° 1001096-68.2019.8.11.0007. 

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

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

da condenação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015. 

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

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

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

fim, TRASLADE-SE cópia da presente sentença para os autos executivos 

de referência (Processo nº 1001096-68.2019.8.11.0007). Publique-se. 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001247-97.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORENIS ROSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

AUGUSTO BIM DONEGA PROCESSO n. 1001247-97.2020.8.11.0007 Valor 

da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: DORENIS ROSA DE MOURA Endereço: b3, 734, b, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: Nome: 

CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de ação de divórcio proposta por Dorenis Rosa de Moura dos 

Santos em desfavor de Celestino Pereira dos Santos. DECISÃO: Vistos. 

Trata-se de ação de divórcio com pedido liminar proposta por Dorenis 

Rosa de Moura dos Santos contra Celestino Pereira dos Santos, ambos 

devidamente qualificados. Alega a autora que contraiu matrimônio em 

14/01/2012, no entanto, houve o rompimento do relacionamento, sendo 

que não há possibilidade de reconciliação. Informou ainda que o casal não 

teve filhos, bem como não angariaram bens. A inicial veio acompanhada 

com diversos documentos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. RECEBO a inicial, com ressalva aos documentos de Id. 30207336, 

eis que são de pessoa estranha ao feito, assim, DETERMINO o 

desentranhamento de tais documentos, devendo a Secretaria da Vara 

proceder com o necessário. Processe-se o presente feito em segredo de 

justiça (CPC/2015, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. Esclareço que o direito em tela é potestativo, logo, independe 

de contestação já que emana exclusivamente da vontade da parte autora 

dissolver o matrimônio, assim, inexiste a necessidade de dilação 

probatória, podendo o divórcio ser decretado de plano. Denota-se que a 

presente sentença não ofende ao princípio do contraditório, tendo em vista 

que, manter-se casado, é matéria apenas de direito e, quanto as demais 

questões, que porventura possa a Ré pretender se indispor, poderão ser 

objeto de debate continuado nos próprios autos, liberando portanto as 

partes para realização da felicidade afetiva. Ademais, com o advento da 

Emenda Constitucional n. 66/2010, que deu nova redação ao § 6º do art. 

226 da Constituição Federal, houve a supressão da exigência de se 

observar o decurso do lapso temporal da separação de fato, restando 

unicamente à aplicação do direito, sendo desnecessária instrução 

probatória. Conquanto não tenha a autora carreado aos autos prova da 

inexistência de bens suscetíveis de partilha, certo também é que a prévia 

partilha dos bens não constitui requisito para a decretação do divórcio, 

conforme teor do art. 1.581 do Código Civil e da Súmula n. 197 do Superior 

Tribunal de Justiça, razão pela qual eventual discussão acerca da 

existência de bens a partilhar não tem o condão de impedir a decretação 

do divórcio. Nesse passo, vê-se que o objeto cognitivo do Divórcio 

Litigioso é extremante restrito, estando vedada a discussão de culpa ou 

qualquer descumprimento de obrigação conjugal, não sendo admissível 

que controvérsias outras, como a partilha de bens e os alimentos, se 

interponham como óbice para o reconhecimento da dissolução do vínculo 

matrimonial. Neste prumo, colhe-se a precisa lição de Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald1: “Seguindo a linha facilitadora do divórcio e 

lembrando do requisito único exigido pela Lei das Leis, não se pode deixar 

de perceber que o objeto cognitivo do divórcio litigioso é extremamente 

restrito, pois o acionado não mais poderá alegar a culpa ou o 

descumprimento de obrigações conjugais, em sua defesa de mérito, em 

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

controvérsias outras sirvam de óbice ao reconhecimento da dissolução do 

vínculo matrimonial, perdendo-se o juiz no meio de discussões 

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

danos morais”. Na espécie, portanto, ausente qualquer controvérsia sobre 

o casamento e manifestando-se incisivamente a autora não haver 

qualquer possibilidade de reconciliação, sendo definitiva sua posição de 

divorciar-se da parte ré, preenchido está o requisito de que trata o art. 

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

pedido antecipatório. Pois, não há interesse jurídico da parte contrária 

contestar à demanda. A atuação da parte requerida deve ser sempre no 

seu interesse jurídico e, quando este interesse inexiste, não se dá ensejo 

para contestação. O direito de defesa existe para evitar prejuízo. Todavia, 

quando inexistente prejuízo, não se vê razão para se falar em defesa. 

Neste caso a defesa é desnecessária. Não se deve praticar ato no 

processo desnecessariamente. Nenhum ato processual deve ser 

praticado sem finalidade Bem lembrou IHERING: “De qualquer forma, que o 

fim possa vincular ao ato, ou de que natureza venha a ser, sem finalidade, 

este ato é inconcebível. Agir simplesmente, e agir em virtude de um fim 

significam o mesmo; Uma ação destituída de finalidade é um absurdo tão 

grande quanto um efeito sem causa”. O que se falou em relação à ampla 

defesa ou o direito de defesa serve também para demonstrar que se não 

há prejuízo para a parte, não se há reclamar a ausência de contraditório. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 8 de 798



A parte não pode sofrer prejuízo sem que antes lhe seja proporcionado o 

contraditório. No entanto, se nenhum prejuízo trouxe a ausência de 

contraditório, não se há de reclamar desta ausência. Está previsto no 

artigo 282, § 2º do CPC, que não se deve proclamar nulidade e nem repetir 

o ato se o mérito puder ser julgado a favor da parte. Neste passo é que 

CAMIÑA MOREIRA já deixou assentado em brilhante lição, que não é 

imprescindível o contraditório para se ter julgamento de mérito e coisa 

julgada. Princípios basilares do processo como o contraditório, a ampla 

defesa e o devido procedimento legal, foram instituídos em benefício da 

parte para evitar que ela sofra prejuízo. Em outro ponto, o requerido não 

possui interesse na continuidade deste processo. Isto porque, que 

interesse poderia ter no prosseguimento, para contestar e postular o 

mesmo resultado? De outra forma, até mesmo para a ação precisa ter 

interesse (art. 17 do CPC). Assim, se a ação pode ser julgada a favor do 

requerido sem contestação, não há interesse jurídico em contestar. 

Pensar que o réu possa ter interesse em contestar somente para auferir 

verba sucumbencial, além de injurídico é também imoral. Especificamente, 

no caso dos autos, a Emenda Constitucional 66/2010, extirpou do 

ordenamento jurídico o debate sobre a culpa no rompimento do 

relacionamento matrimonial como causa para decretação do Divórcio, 

estabelecendo no entendimento da grande maioria dos doutrinadores 

nacionais como premissa a necessidade da realização da vida afetiva dos 

cônjuges, uma vez declarada a incapacidade de reestruturação da 

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

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

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

acima adotados, CONCEDO A TUTELA ANTECIPATORIA do direito 

reclamado pela autora e, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL Dorenis Rosa 

de Moura dos Santos e Celestino Pereira dos Santos, e via de 

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

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

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

Independemente do transcurso do prazo, EXPEÇA-SE imediatamente 

mandado ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do 

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

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

expressão de vontade. Sem condenação a honorários advocatícios e 

despesas e custas processuais. Não havendo outros requerimentos, 

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

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

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

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TALATA 

DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003521-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES OAB - SP358250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA GARCIA OAB - SP213956 (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003521-39.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): ARIADNE DE OLIVEIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Trata-se de ação revisional c/c 

consignação em pagamento proposta por Ariadne de Oliveira Melo em 

face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. Através da decisão de ID 

11190244, determinou-se a emenda da petição inicial para o cumprimento 

do disposto no art. 330, §2º, do CPC, bem como para a comprovação da 

insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. 

Contudo, conforme certificado sob ID 18230301, a parte autora, mesmo 

intimada, quedou-se inerte. É a síntese. Decido. Em análise detida da 

exordial, denota-se que a parte autora cumpriu o disposto no art. 330, §2º, 

do CPC, mediante indicação do débito incontroverso de R$ 7.931,99 (sete 

mil novecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), às fls. 

10/11 da petição inicial. Igualmente, não vislumbro elementos contrários à 

presunção estipulada pelo art. 99, §3º, do CPC, quanto à possibilidade da 

autora de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Por 

estas razões, torno sem efeito a decisão sob ID 11190244. Adiante, diante 

da regularidade da postulação, recebo a inicial. Ademais, defiro a 

gratuidade de justiça, com base na mencionada presunção. Nos termos do 

art. 334 do CPC, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de maio 

de 2019, às 13h40, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca. Cite-se o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344). 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

12 de março de 2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001346-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GERONIMO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora para apresentar 

memoriais finais sucessivos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002751-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação acostada nos autos para que, querendo, ofereça 

impugnação, no prazo de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002789-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

contestação nos autos para que, querendo, ofereça impugnação no prazo 

de 15(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002611-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

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

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

diligência necessária para os atos processuais, de acordo com o 

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

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

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção, no termos do 

art.485, CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRAGA & ALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

JADIR DE OLIVEIRA BRAGA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) Advogado(a) da parte 

autora acerca da certidão de ID. 21614830, para manifestação no prazo 

de cinco (05) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, Inciso III e § 1º do NCPC, Lei nº 13.105/2015.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA CENTRO-OESTE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

certidão de ID 30618321, requerendo o que de direito.

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

Processo Número: 1000469-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORIO SERCONEK VILELA OAB - PR69698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. A. R. (REU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

acerca da sentença proferida nos autos abaixo transcrita: Vistos, etc. 

Trata-se de ação de exoneração de obrigação alimentícia proposta por C. 

A. R. em face de L. M. A. R., devidamente qualificados nos autos. 

Assevera que o requerido é seu filho e que desde o nascimento foram 

pagas as prestações alimentícias regularmente. Aduz que o requerido 

atingiu a maioridade e tem perfeitas condições para se sustentar, pois não 

estuda e tem o dia inteiro disponível. Afirma que sua situação financeira se 

agravou nos últimos anos, pois perdeu o emprego formal e exerce 

serviços de funilaria, eventualmente, percebendo pouco mais de um 

salário por mês. Devidamente citado, o requerido não apresentou resposta 

(ID 20824209). Através da petição de ID 19348588, a parte autora pugnou 

pela decretação da revelia do requerido e pelo julgamento antecipado do 

feito. É a síntese. Decido. Inicialmente, considerando que o requerido 

deixou transcorrer “in albis” o prazo de resposta, decreto sua revelia, 

incidindo sobre o feito os efeitos processuais e materiais. Com a revelia, 

cabível o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, II, do CPC. 

Quanto à pretensão de exoneração da obrigação de pagar os alimentos, 

preleciona o Código Civil, em seus artigos 1.694, §1º, e 1.695, que esses 

“devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada”, bem como que “São devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. Não 

obstante, o código civilista tratou de prever que havendo modificação 

fática quanto à capacidade financeira do alimentando ou do alimentado, 

cabível é a exoneração da obrigação, “in verbis”: “Art. 1.699. Se, fixados 

os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os 

supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.” Neste passo, constato que além do requerido ter atingido a 

maioridade, como averiguo pela certidão de nascimento sob ID 18063008 e 

supostamente não estar trabalhando, as afirmações autorais referentes à 

mudança, para pior, de sua capacidade financeira, e a disponibilidade de 

que o alimentado possa trabalhar para prover seu próprio sustento devem 

ser tidas como verossímeis, em decorrência da decretação da revelia. 

Friso que, tratando de obrigação alimentar, a qual é passível de ser 

transacionada, não há qualquer óbice para a aplicação dos efeitos 

materiais da revelia. Ademais, não sendo constatada qualquer 
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necessidade para a manutenção da obrigação e sendo decretada a 

revelia do alimentado, sem que haja prova contrária ao que ventilado pelo 

autor, a jurisprudência pátria segue no sentido de que a obrigação 

alimentar fica exaurida com o advento da maioridade. Nessa trilha jurídica: 

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CONTESTAÇÃO 

INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA MITIGADOS EM FACE DA 

NATUREZA DA MATÉRIA E DA PROVA COLIGIDA. MAIORIDADE. PROVA 

DA NECESSIDADE. ÔNUS DO ALIMENTANDO DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. 1. A 

juntada intempestiva da contestação não implica, obrigatoriamente, 

aplicação da pena de confissão ficta quanto aos fatos narrados na 

petição inicial, considerando a natureza da matéria, envolvendo alimentos, 

e a prova coligida. 2. A maioridade civil, por si só, não é suficiente para 

eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos, sendo 

indispensável, todavia, prova cabal da necessidade, a cargo do 

alimentando, a qual deixa de ser presumida. 3. Caso concreto em que o 

alimentando conta 24 (vinte e quatro) anos de idade, é saudável, não 

estuda e exerce trabalho remunerado, não logrando êxito em demonstrar 

que persiste a necessidade de receber auxílio financeiro do genitor. 

Inaceitável admitir a persistência dos alimentos na situação em exame, sob 

pena de estimular o ócio e desincentivar a busca pelo autossustento. 

Sentença de procedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - 

AC: 70080994346 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de 

Julgamento: 29/05/2019, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 31/05/2019). APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAIORIDADE DAS ALIMENTANDAS E 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE CURSAM ENSINO SUPERIOR - 

REVELIA DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - DEFERIMENTO DE OFÍCIO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO EXPRESSO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA 

NESSE PONTO - RECURSO PROVIDO. Não havendo pedido expresso de 

concessão da justiça gratuita, é vedado o deferimento de ofício. (TJ-MT - 

APL: 00029580320128110051 39152/2017, Relator: DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017). No tocante ao pedido 

de concessão da tutela de evidência, vislumbro que as provas 

documentais que instruem a petição inicial não foram contrapostas pelo 

requerido, que sequer compareceu ao feito para resistir ao pedido. Assim, 

aplica-se o disposto no art. 311, IV, pelo que é pertinente o deferimento 

deste pedido, senão vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: (...) IV - a petição inicial for 

instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável.” Nesse viés, o requerente demonstrou que não possui anotação 

de vínculo de trabalho formal vigente em sua CTPS (ID 18063007 - Pág. 5) 

e gasta expressiva parte de seus rendimentos, em quantia um pouco 

superior a um salário mínimo, para o pagamento de aluguel no valor de R$ 

680,00 (seiscentos e oitenta reais, ID 18063010), restando comprovada a 

alteração em sua situação econômica. Por sua vez, a necessidade do 

alimentado não foi comprovada, ônus cabível ao requerido após a 

maioridade, ou mesmo o pedido foi objeto de impugnação, permitindo a 

conclusão que o direito autoral está sobejamente estampado nos autos, e, 

por isso, faz jus à tutela da evidência. Ante o exposto, julgo procedente o 

pedido para exonerar o requerente do pagamento de pensão alimentícia ao 

requerido. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Concedo a tutela de evidência, conforme 

requerimento e pelas razões alhures mencionadas. Pela sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários fixados em 

10% do proveito econômico obtido pelo autor (correspondente a 12 

prestações alimentares que deixará de pagar), nos termos do art. 82, do 

CPC, e da interpretação assentada pela Segunda Seção do STJ quando do 

julgamento do REsp 1.746.072. Havendo o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido em até 15 (quinze) dias, certifique-se e arquive-se. 

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002357-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002357-39.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Diante da impugnação à proposta de 

honorários periciais pela petição de ID 18406921, determino a intimação do 

perito para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, quando deverá 

discriminar o número de horas técnicas exigidas para cada etapa dos 

trabalhos e elencar o valor médio usualmente exigido para esta espécie de 

encargo (perícia grafotécnica). A intimação deverá ser acompanhada pela 

referida petição. Em seguida, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 13 de 

setembro de 2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001403-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY WESLLEY PADILHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004531-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

 

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

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca do documento de 

ID 28944537, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005642-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 2º da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003900-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL SANTOS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifestar-se sobre o laudo pericial de ID 30324670, quando poderá, se 

for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na contestação (ID 

30546034).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003287-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável 

possibilidade de conciliação em casos tais, e ainda, o grande número de 

ações de DPVAT distribuídas nos últimos meses, com o esgotamento de 

pauta livre, DEIXO de designar a audiência preliminar prevista no art. 334, 

do CPC. 4) CITE-SE a requerida para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em 

conciliar, deverá indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE 

ainda que deverá a parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos 

na inicial, eis que os não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 11 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003287-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

os presentes autos intimando os patronos das partes requerente e 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e 

apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem 

apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos honorários 

periciais em referido prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002632-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o laudo pericial de ID 28429094, quando poderá, se 

for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na contestação (ID 

30310636).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002874-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTIANA BIANCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

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

autora para manifestação acerca da contestação intempestiva e laudo 

pericial ID 28430043, no prazo de quinze (15) dias. Mariel Valeria Althmann 

Toni Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002201-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. T. T. (REQUERENTE)

R. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. T. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

G A R C I A  D E  F R E I T A S  B E Z E R R A  P R O C E S S O  n. 

1002201-17.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 101.380,00 ESPÉCIE: 

[Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: ROSINEIDE 

ALVES TEIXEIRA Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 310, RUA SÃO 

CRISTOVÃO, BOA NOVA II, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

Nome: ANA LUIZA TEIXEIRA TRISTAO Endereço: RUA SÃO CRISTOVÃO, 

310, RUA SÃO CRISTOVÃO, BOA NOVA II, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: AILTON DIAS TRISTAO Endereço: C, 

S/N, RU C 04 S/N, SETOR C, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS 

INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial acima indicada, 

consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

DO “DE CUJUS” AILTON DIAS TRISTÃO, era brasileiro, casado, filho de 

Antônio Dias Tristão e de Maria Senhora de Araújo Tristão, natural de 

Terra Roxa/PR, nascido aos 12/04/1971, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 929.682 SSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob nº 877.256.141- 68, 

faleceu no dia 08 (oito) de maio (05) do ano de 2018 (dois mil e dezoito) ás 

02h30min, no Hospital São Judas Tadeu – Fundação Pio XII – Unidade 2 – 

na cidade de Barretos/SP, conforme certidão de óbito expedida aos 08 de 

maio de 2018, pelo 1º Subdistrito da Sede da Comarca de Barretos/SP, 

registrado na matrícula nº 116442 01 55 2018 4 00100 297 0031575 69, 

sem ter deixado testamento ou disposição de última vontade, mas, 

deixando 01 filha: Ana Luíza Teixeira Tristão. DO CÔNJUGE Era casado em 

únicas núpcias, sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, com a Sra. 

ROSINEIDE ALVES TEIXEIRA, acima qualificada, conforme Certidão de 

Casamento sob o nº 06347, do Livro nº. B/035, Fls. 147 e v°, do Cartório 

do 1º Ofício Dalla Riva, desta Comarca de Alta Floresta/MT, razão pela 

qual é meeira;DA HERDEIRA ANA LUÍZA TEIXEIRA TRISTÃO, brasileira, 

menor, portadora da Certidão de Nascimento lavrada aos 03/07/2009, Sob 

o nº 35972, do Livro A-086, Fls. 061, do Cartório do 2º Oficio Dalla Riva, 

desta Comarca de Alta Floresta/MT, e inscrita no CPF/MF sob nº 

090.666.171-44, representada por sua genitora ROSINEIDE ALVES 

TEIXEIRA, acima qualificada, ambas residentes e domiciliadas na Rua São 

Cristóvão, nº 310, Bairro Boa Nova II, nesta cidade de Alta Floresta/MT; 

DOS BENS O Espólio é composto pelos bens a seguir descritos: A] Lote 

Urbano nº 19A, Quadra H, Loteamento Flamboyant, com área de 350,00 m² 

(trezentos e cinquenta metros quadrados), desmembrado do Lote 19, 
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situado no Núcleo Urbano desta cidade de Alta Floresta/MT, conforme 

escritura Pública de compra e venda, registrado no Livro 199, Fls. 158, 

159 e 160, do Cartório do 1º Oficio Dalla Riva, desta Comarca de Alta 

Floresta/MT, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). B] Veiculo, 

Chevrolet Classic LS, Placa OAT 9687, Cor Preta, Ano 2011/2012, 

Renavam 00411049569, Chassi 9BGSU19F0CB213217, conforme 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo Detran/MT, Nº 

010329380181, avaliado em R$ 21.380,00 (vinte e um mil trezentos e 

oitenta reais). DO MONTE MÓRO valor total do monte mor é de R$ 

101.380,00 (cento e um mil trezentos e oitenta reais). PLANO DE 

PARTILHA As herdeiras ficarão com 100% (cem por cento) dos bens 

deixados pelos de cujus, acima relacionados nos itens A e B. Sendo 50% 

(cinqüenta por cento) ficará com a viúva meeira e 50% (cinqüenta por 

cento) ficará com a herdeira. DAS DÍVIDAS O Espólio não possui dívidas 

pendentes. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se a inventariante para que, em 

até 10 (dez) dias, traga aos autos as certidões de débitos referentes às 

fazendas municipal, estadual e federal. Ademias, citem-se as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (CPC, art. 626), bem como, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, eventuais herdeiros desconhecidos e 

interessados (CPC, art. 626, §1º). Após, conclusos. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANNE MARIELE DE CASSIA 

MONTEIRO, digitei. Alta Floresta-MT, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001362-21.2020.8.11.0007 

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

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. CELESTINA DA SILVA ajuizou ação de 

restabelecimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), com pedido 

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

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

atividade laborativa, pelo que postulou o restabelecimento de 

auxílio-doença como tutela de urgência antecipada, visto que é segurada 

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

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

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada visando ordem judicial 

para compelir o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença. 

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

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

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

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

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

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida 

quanto entendeu pela inexistência de causa debilitante. Em face do 

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

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

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

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

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Letícia Rosa de Andrade, razão 

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

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

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

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

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

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

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

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

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

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

01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o 

meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A 

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 
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provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

Floresta, 23 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000349-26.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA REU: M. DIESEL CAMINHOES E 

ONIBUS LIMITADA Vistos, etc. Das preliminares suscitadas em 

contestação. Da inépcia da petição inicial. Alega a requerida que a 

narrativa dos fatos não conduz à conclusão lógica do pedido, consistente 

na entrega de um veículo novo. Pois bem, a lide versa sobre a aquisição 

de um caminhão pela autora junto à empresa ré, no entanto, tem-se que o 

bem móvel apresentou defeitos e, ao ser levado para conserto, por 

iniciativa da requerida, sofreu avarias durante o transporte, sendo 

necessários reparos na cidade de Cuiabá por período de tempo em que a 

parte autora esteve privada de usufruir o bem e de prestar os serviços 

para o qual o bem tinha sido adquirido. Por isso, ensejou o pedido de 

indenização pelos danos materiais e morais que alega ter experimentado, 

como também, em sede de antecipação de tutela, o pleito de 

disponibilização de um caminhão novo ou usado, nas mesmas condições 

do veículo adquirido, para ser utilizado pela municipalidade durante o 

período de conserto, ou, alternativamente, o pagamento mensal de quantia 

necessária para o aluguel de um caminhão que cumprisse a mesma 

finalidade. Destarte, não se verifica incompatibilidade entre a causa de 

pedir e o pedido, porquanto o veículo novo, na hipótese, foi requestado 

provisoriamente para suprir a falta do caminhão adquirido pelo tempo 

necessário aos reparos pertinentes. Da ausência de interesse de agir. 

Aduz a requerida que houve uma transação da autora com a seguradora 

para composição dos danos vinculados ao sinistro do veículo ocorrido em 

19.05.2016. No entanto, do referido documento acostado sob ID 

13660084, extrai-se que a quitação foi dada em relação aos serviços de 

reparação por parte da seguradora, excepcionando eventuais vícios 

redibitórios ou defeitos ocultos, de modo que não exime a requerida dos 

danos que alega ter suportado até o conserto do automóvel. Da 

ilegitimidade passiva. Salienta a requerida que a responsável pelos danos 

causados no veículo da autora foi a empresa Auto Socorro Nortão, que 

prestou o serviço de guincho para transportar o veículo de Alta Floresta 

até a sede da ré, onde seria realizado o reparo, contudo, no meio do 

caminho, envolveu-se em sinistro que causou os danos no bem objeto da 

lide. Entretanto, os danos reclamados na presente ação não se resumem 

ao sinistro ocorrido no transporte do caminhão adquirido junto à ré, mas a 

problemas verificados anteriormente a isso, decorrentes de pane 

mecânica, os quais fizeram com que o veículo tivesse que ser levado à 

oficina da requerida. Outrossim, não há nos autos elementos que permitam 

afirmar, de plano, quem foi o responsável pela contratação do serviço de 

guincho responsável por transportar o caminhão da cidade de Alta 

Floresta para a cidade de Sinop, local em que se situa a oficina da 

requerida, questão a ser dirimida no decorrer da instrução processual, 

mas que não isenta eventual responsabilidade da ré pelos defeitos 

apresentados no caminhão que comercializou, pelo que permanece 

legítima para figurar no polo passivo da ação. Da denunciação da lide. 

Defende a requerida que os danos causados ao veículo do autor 

decorrem do sinistro que envolveu o caminhão guincho, fazendo incidir a 

denunciação da lide, porque o transportador tem o dever de entregar o 

bem ao destinatário no mesmo estado em que o recebeu. Todavia, a 

presente demanda, como restou consignado pela decisão de ID 3063706, 

sujeita-se à legislação consumerista, e, conforme regramento específico, 

afigura-se descabida a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do 

CDC. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO A CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO 

ART. 88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A vedação à denunciação da lide 

prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de 

comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também 

nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo 

(arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1165279 SP 

2009/0216843-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 22/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 28/05/2012) Da inépcia do pedido por danos morais. Sustenta a 

empresa requerida que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, 

nas ações de indenização por dano moral, caberá ao autor atribuir o valor 

preciso do ressarcimento pecuniário pretendido, sendo vedado formular 

pedido genérico de condenação, como ocorreu na hipótese. Porém, 

denota-se que, ao tempo da propositura da demanda, não se tinha 

conhecimento da extensão do dano alegado, correspondente ao tempo em 

que a autora ficou privada de utilizar o bem adquirido junto à ré, por 

defeitos apresentado após a aquisição, e que dependia de reparos até 

então não concluídos, não havendo óbice, portanto, à formulação do 

pedido genérico, diante da expressa previsão contida no art. 324, §1º, 

inciso II, do CPC. Dessa forma, rejeito na íntegra as preliminares arguidas 

em contestação. Tocante à informação contida na réplica de ID 14969514, 

acerca do descumprimento da liminar concedida, embora a parte autora 

afirme que o veículo continua apresentando os defeitos que geraram a 

presente demanda, não é possível ter certeza se os citados problemas 

são defeitos de fabricação ou decorrentes do uso regular do veículo, vez 

que há apenas trocas de e-mails (ID 14969527) relatando defeitos 

identificados após a realização da revisão. Não obstante, demonstrado no 

curso da ação que os problemas identificados são oriundos da 

fabricação, será reanalisado o pedido de aplicação de multa cominatória 

pelo descumprimento da tutela de urgência concedida liminarmente. Como 

ponto controvertido, fixo a verificação da existência de defeito no veículo 

adquirido pela autora junto à empresa ré; a responsabilidade pela 

contratação do serviço de guincho que, ao efetuar o transporte do veículo 

da autora à sede da oficina da requerida, envolve-se em acidente de 

trânsito que estendeu os danos do automóvel; bem como a existência e a 

extensão dos danos materiais e morais aduzidos na inicial. Sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual prova 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, justificando-as com 

objetividade. Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no 

prazo alhures. Havendo pedido de produção de prova testemunhal, 

determino que seja acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o 

pleito, indicando o causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo 

comparecimento das testemunhas independentemente de intimação. 

Intimem-se. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de 

março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001520-47.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA REU: MUNICIPIO DE 

CARLINDA Vistos, etc. Compulsando os autos, denota-se que as 

preliminares de impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo 

merecem acolhida, senão vejamos. A parte autora reclama o pagamento 

de horas extras e adicional de insalubridade referente ao período laborado 

entre os meses de junho e setembro de 2017. A requerida, por meio das 

simulações acostadas sob ID 16232273, demonstrou que hora extra do 

servidor é indenizada no valor de R$ 10,38 (dez reais e trinta e oito 

centavos), levando-se em conta o salário base de R$ 1.522,68 (mil, 

quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos). Logo, 

considerando que a parte autora cobra o pagamento adicional de 286 

(duzentas e oitenta e seis) horas extras, a quantidade de horas 

multiplicada pelo valor da hora extraordinária (R$ 10,38) apresenta o 

montante estimado de R$ 2.968,68 (dois mil, novecentos e sessenta e oito 

reais e sessenta e oito centavos) muito aquém daquele atribuído à inicial, 

qual seja R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Destarte, ainda que se inclua no 

valor da causa o correspondente ao adicional de insalubridade, a ser 

calculados no mesmo período, junho a setembro/2017, certamente o valor 

da causa não irá ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

evidenciando que este juízo é absolutamente incompetente para a 

apreciação da demanda, dado o teor do art. 2º, §4º, da Lei nº 

12.153/2009, “in verbis”: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] § 4o No foro 

onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Nesse sentido, é a jurisprudência do TJMT: 

Recurso Inominado: 8010553-90.2015.8.11.0024 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Recorrente: 

ROSELY RODRIGUES MEDEIROS DE SOUZA Recorrido: MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 29/10/2019 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO TRABALHISTA. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL QUE 

DESEMPENHA ATIVIDADE INSALUBRE. VALOR DA CAUSA ABAIXO DOS 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL . COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. 

QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016. ENUNCIADO 01. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Trata-se de ação em que a Recorrente ROSELY RODRIGUES MEDEIROS 

DE SOUZA postula pela declaração do direito à percepção do adicional de 

insalubridade e a incorporação do referido benefício em sua remuneração, 

inclusive, dos respectivos reflexos (férias, décimo terceiro, licença prêmio 

e etc). 2. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de 

conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, 

em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, 

independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial. 

3. Sentença desconstituída. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 

8010553-90.2015.8.11.0024, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2019, 

Publicado no DJE 31/10/2019) E M E N T A RECURSOS INOMINADOS - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

SORRISO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO - PLEITO DE 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- O direito ao adicional de 

insalubridade, esta previsto na Lei Municipal de nº 29/2005, não depende 

de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas 

condições previstas no artigo 81 do referido estatuto legal. 2- 

Verificando-se pelas provas que os servidores trabalham em condições 

de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupam, há que 

se reconhecer o direito ao pagamento retroativo. 3- O caso em apreço 

trata-se de ação de cobrança, assim, a complexidade da causa, o trabalho 

desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços 

justificam a verba honorária fixada na sentença. 4- Na sistemática dos 

Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (Leis 9.099/95 e Lei 

12.153/2009) não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau, 

contudo, neste caso os honorários são mantidos, pois o processo é 

oriundo de declínio de competência operado após o julgamento do IRDR nº 

85560/2016 pelo e. TJMT e não houve pedido expresso de afastamento da 

verba .  5 -  Recursos  conhec idos  e  improv idos .  (N . U 

0004429-24.2011.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no 

DJE 17/12/2019) Desta feita, perfilhando o entendimento ora apresentado, 

reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e ordeno a imediata 

remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 24 de março de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001368-28.2020.8.11.0007 

AUTOR: JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - ME REU: COPAGAZ 

DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Vistos, etc. Analisando a postulação, 

vislumbrei que não há petição inicial entre os arquivos anexados aos 

autos. Assim, determino a complementação dos documentos, nos termos 

do art. 320, do CPC, a fim de que seja juntada a exordial, em até quinze 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Alta Floresta, 

24 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000577-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ANNE BACK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES DOBRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

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

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (HERDEIRO)

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES DOBRI JUNIOR SODER (HERDEIRO)

EMERSON DOBRI (HERDEIRO)

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI OAB - MG158267 (ADVOGADO(A))

JOSE VALTER NUNES JUNIOR OAB - RO5653 (ADVOGADO(A))

RAFAELA MARCAL DOBRI (HERDEIRO)

KAREN ANNE BACK (HERDEIRO)

OTAVIO MARCAL DOBRI (HERDEIRO)

WILLIAN DA CUNHA DOBRI (HERDEIRO)

FABRICIO MATOS DA COSTA OAB - RO3270 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000577-93.2019.8.11.0007 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KAREN ANNE BACK ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: EUCLIDES DOBRI Vistos, etc. Como providência inicial, impositiva 

é a análise dos embargos de declaração opostos pelo herdeiro Diego de 

Oliveira Dobre sob ID 23121412, contra a decisão de ID 22850761. 

Certificada a tempestividade (ID 30589910), conheço do recurso, uma vez 

que adequado. Analisando a existência da suposta omissão, no sentido de 

que a decisão vergastada não versou sobre os pedidos XIV e XV 

contidos na peça impugnatória das primeiras declarações (ID 21662342), 

não a visualizei. Isso porque, quanto ao espólio, houve o deferimento do 
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requerimento para a promoção de diligências junto ao Bacenjud e Infojud, 

cujos extratos foram colacionados aos autos sob ID 22850784 e 

22850787. Já referente ao pedido de procura de bens e acesso a 

informações relativas ao imposto de renda da inventariante, a referida 

decisão assim versou: Prezando pela eficiência, considerando a extensão 

desta decisão, sem rodeios, assento que embora as comprovações nos 

autos justifique a indisponibilidade de bens do espólio, em decorrência da 

possível alienação de semoventes sem autorização judicial e da suposta 

inclusão de despesas não essenciais na prestação de contas do espólio, 

atingir o patrimônio da inventariante, ainda que cônjuge supérstite, 

consiste em medida extrema e prematura, que não pode ser deferida 

neste momento, mormente sem o contraditório. Neste tocante, entendo 

suficientes as medidas já deferidas nesta decisão, com vistas a verificar 

os bens que formam o monte-mor e para constringi-los, pois, se houver 

tentativas de indevidas movimentações em momento futuro, essas 

poderão ser constatadas documentalmente ou mesmo na fase de 

avaliação dos bens. Desta feita, pelo fato de já terem sido adotadas 

medidas para a consulta e a indisponibilidade de bens do espólio, e por 

julgar incabível atingir os bens da inventariante neste momento, indefiro o 

pedido provisório. Para fins de elidir qualquer dúvida neste sentido, 

consigno que o alcance do vocábulo “atingir” utilizado pelo juízo 

corresponde também à consulta de informações sigilosas referentes aos 

saldos e extratos em conta bancária e bens declarados no imposto de 

renda da inventariante, tanto que utilizado logo após os termos: “já terem 

sido adotadas medidas para a consulta e a indisponibilidade de bens do 

espólio”. Igualmente não há omissão referente à consulta de extratos da 

conta bancária do falecido, pois, como se depreende do documento sob ID 

22850784, no campo “Informações requisitadas”, a ordem pelo Bacenjud 

abarcou estas informações, dentre as quais, para melhor elucidação, 

colaciono abaixo: “Informações requisitadas Saldo Consolidado Extratos 

de contas correntes/contas de investimentos (de 07/02/2019 a 

19/08/2019) Extratos de contas de poupança (de 07/02/2019 a 

19/08/2019) Extratos de investimentos e outros ativos (de 07/02/2019 a 

19/08/2019) Dados sobre contas, investimentos e outros ativos 

encerrados.” Tanto é que constou na decisão vergastada: Por isso, defiro 

a expedição de ordem de consulta de valores em nome do falecido, pelo 

Bacenjud, que será realizada eletronicamente e juntada sob sigilo nestes 

autos, a qual também abarca eventuais ativos registrados na CVM. O 

relatório dos saldos será juntado a esta decisão e os extratos de 

movimentações o serão quando chegarem ao Juízo, uma vez que 

remetidos por via postal. A ausência dos extratos nos autos não decorre 

de omissão de atuação do juízo, mas da não entrega de tais documentos 

pelo Bacenjud, que deveriam ter sido encaminhados por via postal, como 

previsto no Manual Básico do Bacenjud 2.0[1] e disposto no documento de 

ID 22850784, pelos termos “Via correio em até 30 dias”. Neste ponto, 

considerando o teor da certidão de ID 30573424, no sentido de que não há 

documentos pendentes de juntada nestes autos, renovando as diligências, 

necessária a expedição de ofício ao Banco Central para a apresentação 

de tais informações, providência que será determinada ao final desta 

decisão. Ademais, não há contradição, pois em momento algum foi 

deferida a consulta de valores em conta e de extrato de movimentações 

financeiras em nome da inventariante, havendo ressalvas na decisão 

quanto ao deferimento dos pedidos XIV e XV, como explanado nesta 

decisão. Logo, verifica-se que a matéria desafiada nos embargos de 

declaração deve ser objeto de recurso específico, já que consiste em 

irresignação da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em 

sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos 

infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda. 

Pelo exposto, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos declaratórios 

opostos pelo herdeiro Diego de Oliveira Dobri sob ID 23121412. 

Prosseguindo, tocante ao pedido de dispensa da avaliação judicial outrora 

designada, apresentado pela inventariante sob ID 28207212 e 30305397, 

ressalto que a avaliação da Secretaria da Fazenda não tem o condão de 

suprir a avaliação judicial expressamente prevista no art. 630, do CPC, 

porquanto na primeira parte-se do valor venal dos bens para fins de 

lançamento de ITCMD, ao passo que na última o intuito é apurar o valor de 

mercado e a real extensão do monte-mor. A nomeação seria dispensável 

se fosse possível sua realização por avaliador judicial, nos termos do art. 

630, caput, do CPC. Contudo, devido ao grande número de bens e a 

diversidade de ativos a serem precificados, impõe-se a realização por 

perícia avaliativa. Neste sentido: INVENTÁRIO – ACERVO HEREDITÁRIO 

EXPRESSIVO, COMPOSTO DE 61 IMÓVEIS E QUATRO EMPRESAS – 

INTENSA CONTROVÉRSIA ENTRE OS TRÊS HERDEIROS – DECISÃO QUE 

DETERMINA A AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS BENS, PARA FACILITAR 

POSSÍVEL PARTILHA AMIGÁVEL, EM BLOCOS DE BENS, ARCANDO O 

ESPÓLIO COM A DESPESA – INCONFORMISMO DE DOIS HERDEIROS – 

ALEGAÇÃO DE QUE É IMPOSSÍVEL A PARTILHA EM BLOCOS, SEM 

CONDOMÍNIO, ALÉM DA DESPESA CAUSADA PELA AVALIAÇÃO, A SER 

SUPORTADA POR QUEM A PEDIU – DECISÃO MANTIDA. Nada obstante os 

termos da impugnação recursal, merece prestígio a decisão que, em 

inventário composto de 61 imóveis e quatro empresas, em que os três 

herdeiros contendem de modo intenso sobre o valor de cada bem, a ponto 

de já ter sido nomeado inventariante dativo, determina a avaliação judicial 

de todos os bens com vistas a possibilitar partilha amigável, com ou sem 

condomínio, preferencialmente em blocos de bens, ou mesmo alienar 

alguns bens, o que também aproveitaria ao fisco estadual. E como a 

medida em tese aproveita a todos, a despesa gerada deve ser suportada 

pelo espólio, como determinado. Decisão mantida. Recurso de agravo 

d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A I :  2 0 7 4 7 9 3 5 1 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2074793-51.2015.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/08/2015) Ainda, a litigiosidade acerca dos bens que integram o acervo 

hereditário e quanto ao valor a eles atribuídos demanda que a providência 

seja realizada judicialmente (arts. 633 e 634, CPC). Conforme apontado na 

proposta pericial sob ID 28913914, os trabalhos de avaliação demandarão 

a atuação de engenheiros civil, mecânico e agrônomo, de contador e de 

dois economistas, áreas nas quais este juízo não possui profissionais 

previamente habilitados, reforçando a imperiosidade da perícia avaliativa. 

Os honorários periciais serão suportados pelo espólio, tendo em vista que 

a avaliação dos bens é etapa obrigatória do procedimento e porque há 

mútuo interesse de todos os herdeiros na avaliação. Por entender 

oportuno, trago à colação: INVENTÁRIO. Decisão que arbitrou os 

honorários provisórios do perito e determinou o rateio entre todos os 

herdeiros em partes iguais. Pretensão de pagamento exclusivamente pela 

inventariante. Não cabimento. Perícia indispensável para apurar o valor 

dos bens. Interesse de todos os herdeiros. Honorários que devem ser 

antecipados pelo espólio, com posterior rateio proporcional dos quinhões 

dos herdeiros. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 

20005564120188260000 SP 2000556-41.2018.8.26.0000, Relator: 

Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 20/04/2018, 5ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - AVALIAÇÃO PERICIAL - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO - 

RECURSO PROVIDO. "Se a perícia visa a apuração do universo patrimonial 

a ser partilhado, então a sua realização é de interesse do espólio e deve 

ser por ele suportada, mesmo que o pedido tenha sido formulado por 

algum dos herdeiros" (AI n.º 2008215188, 2ª CCív/TJSE, rel. Des. Osório 

de Araujo Ramos Filho). (TJ-MG - AI: 10000160755005001 MG, Relator: 

Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 7ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017) Acerca da proposta de 

honorários, de imediato, determino a intimação da empresa nomeada para, 

em até 5 (cinco) dias, apresentar de forma minuciosa o número de horas 

de trabalho exigidas e eventuais custos, por estimativa, para cada um dos 

profissionais indicados para a realização das avaliações, para que se 

possa, assim, mensurar com maior número de informações a justeza da 

quantia pretendida (R$ 89,980,00 - oitenta e nove mil novecentos e oitenta 

reais). Desde já autorizo o acesso aos autos pela empresa nomeada, a fim 

de que possa estipular a dimensão do trabalho a ser efetuado. Em 

seguida, devem todos os herdeiros ser intimados para manifestação em 

15 (quinze) dias, nos termos da decisão de ID 25176748, quando, neste 

prazo, poderão se manifestar acerca do pedido de dilação do prazo para 

conclusão das avaliações, para o total de cinco meses, apontado pela 

empresa perita nomeada como necessário devido à extensão dos 

trabalhos, sob pena de preclusão. Adiante, defiro a gratuidade de justiça 

ao herdeiro Diego de Oliveira Dobri e ao herdeiro Willian da Cunha Dobri 

(conforme requestado sob ID 24206092 e 24303118), a partir das 

comprovações trazidas aos atos. Conforme petição de ID 30075471, o 

herdeiro Emerson Dobri pede o cancelamento de todos os atos efetuados 

pelo anterior causídico. Todavia, os atos processuais que realizou estão 

acobertados pela preclusão consumativa e, ainda, já foram objeto de 

deliberação (v.g. pela decisão de ID 25176748), devendo vigorar a 

segurança jurídica com relação ao que foi decidido com base em seus 

argumentos. Ainda, a petição de ID 24216041 está acompanhada por 
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provas documentais que não são de exclusivo interesse deste herdeiro, 

mas de todos aqueles que figuram nesta relação processual. Ressalto que 

as provas pertencem aos autos, não à parte apresentante. Sendo assim, 

ficam mantidos os efeitos dos atos processuais anteriormente realizados 

por Emerson Dobri. Proceda-se à retificação da representação do herdeiro 

Emerson Dobri, conforme procuração sob ID 30075472. No que se refere 

ao pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de valores 

depositados nos autos (IDs 28253344, 29356596 e 29572511), oriundos 

da venda de semoventes com prévia autorização judicial concedida na 

decisão de ID 22850761, e destacando que tais valores são 

imprescindíveis à manutenção dos bens que compõem o acervo 

probatório, que é composto por diversas propriedades rurais em plenas 

atividades produtivas, dentre vários outros bens, defiro-os. Devem ser 

endereçados R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos 

reais), R$ 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos reais) e R$ 

217.804,61 (duzentos e dezessete mil oitocentos e quatro reais e 

sessenta e um centavos) à conta da inventariante indicada na petição de 

ID 29572511. Com relação às petições de ID 28253344 e 29524036, 

apesar de depositados os R$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e 

quinhentos reais) e R$ 217.804,61 (duzentos e dezessete mil oitocentos e 

quatro reais e sessenta e um centavos) mencionados, não há nota fiscal a 

respaldar todos estes montantes, devendo ser apresentada a 

comprovação de todos os negócios jurídicos que deram ensejo a tais 

pagamentos, em até 15 (quinze) dias, pela inventariante. Neste ponto, não 

vislumbro qualquer óbice à expedição do alvará, posto que os valores 

foram efetivamente depositados e vinculados aos autos. Tendo em vista 

que diversas alterações foram feitas com relação às primeiras 

declarações, determino à inventariante para que, em até 15 (quinze) dias, 

apresente as declarações de forma consolidada, abrangendo, fielmente, 

todos os bens que compõem o acervo hereditário e que deverão ser 

objeto da avaliação pericial, assim como dívidas e demais informações 

atinentes à espécie. Oficie-se ao Banco Central requisitando a 

apresentação dos extratos de movimentações financeiras do “de cujus”, 

em até 30 (trinta) dias, conforme previamente requisitado por via online, 

pelo Bacenjud, anexando-se cópia do extrato do Bacenjud sob ID 

22850784. Aportados os documentos, juntem-se aos autos e 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com urgência. Alta 

Floresta, 24 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/manual-basico-do-ba

cen-jud-2.0.pdf

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001293-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM - ME (REQUERIDO)

Cleonete Ferreira de Araújo (REQUERIDO)

RUIMAR SIQUEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TEREZINHA BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença prolatada aos autos, 

procedo à intimação da parte autora para, em 15 dias, requerer o que de 

direito,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004787-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MORAIS DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004787-90.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação estimatória quanti minoris c.c indenização por perdas e danos 

movida por FRANCIELE DOS SANTOS GOMES em face de VAGNER 

MORAIS DE OLIVEIRA. Entre um ato e outro as partes entabularam acordo. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

celebrado entre as partes, o qual encontra-se juntado aos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Uma vez que se trata de causa 

de natureza expressamente elencada no §2º, do art. 12, do CPC, não se 

aplica a ordem cronológica preferencial de julgamento ao presente feito. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a 

exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça gratuita. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Alta Floresta, MT, 23 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003388-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REU)

EDSON ARROTEIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003388-60.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Monitória movida pelo Banco Itau Unibanco S/A em face de Senda 

Industria e Com. de Cereais Ltda e Edson Arroteia, buscando a 

constituição de título executivo judicial quanto à obrigação expressa no 

contrato de Crédito Bancário n. 135400012377, no valor originário de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual atualizado até 04/09/2018, perfaz a 

quantia de R$ 99.974,03. Com a inicial foram anexados o contrato, os 

extratos e demais documentação pertinente. Recebida a inicial, 

determinou-se a citação dos requeridos (Id 15951110), a qual ocorreu, 

tendo sido constituído patrono pela parte requerida (Id 19333770). 

Apresentados Embargos Monitório sob o Id 19348840. Alegou a existência 

de litispendência em relação ao feito executivo sob o Id 114028, em tramite 

perante o Juízo da Segunda Vara dessa Comarca. Ainda, a ilegitimidade 

de parte do garantidor Edson Arroteia e a prescrição trienal do título sob 

cobrança, cujo vencimento se deu aos 24.05.2012, bem como a litigância 

de má-fé pelo banco Autor. No mérito, a ausência de autorização para o 

desconto dos cheques. Impugnação aos Embargos sob o Id 21172003. 

Alegou a ausência de litispendência, eis que o feito executivo busca 

crédito distinto daquele buscado no presente feito. Ainda, a ausência de 

prescrição, eis que a última renovação automática do crédito se deu aos 

07/01/2013 e a legitimidade do garantidor do debito. No mérito, pugna pela 

improcedência dos embargos. Na sequência, as partes foram intimadas 

para especificarem eventuais provas que pretendem produzir, sendo que, 

o Autor se manifestou pelo julgamento antecipado da lide. Houve pedido de 

substituição do pólo ativo da lide, diante da cessão de direitos realizada 

em favor de Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 
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Financianceiros S/A (Id 23831663), sendo oportunizada a manifestação ao 

banco Autor, o qual se manteve inerte. Após, os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Em vista do conteúdo 

dos embargos e da matéria em questão ser passível apenas de prova 

documental, desnecessária é a dilação probatória do feito, sendo possível 

o seu imediato julgamento nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, oportunizado, não houve pedido de dilação 

probatória pelas partes. Navegando pelos autos, vejo que as preliminares 

arguidas não merecem prosperar. Com efeito, em análise à cópia do feito 

executivo anexado pela parte requerida/Embargante, tem-se que trata-se 

de crédito distinto daquele buscado no presente feito. Inclusive, a data de 

vencimento daquele foi no ano de 2011, enquanto a data do primeiro 

vencimento do crédito perseguido nesse feito se deu aos 07/01/2013. 

Outrossim, ausente a alegada de prescrição, eis que a última renovação 

automática do crédito se deu aos 07/01/2013 e o ajuizamento desse feito 

ocorreu antes do decurso do prazo da prescrição quinquenal. Ainda, 

flagrante é a legitimidade do garantidor do debito, Edson Arroteia para 

figurar no polo passivo da lide, nos termos expressos no contrato sob 

análise. No mérito, igualmente não assiste razão à parte 

requerida/Embargante. Com efeito, houve a pactuação expressa entre as 

partes quanto ao pagamento do cheques descontados, através do limite 

bancário concedido à parte devedora. Ademais, eventual excesso de 

cobrança deveria ser seguido da indicação do valor incontroverso devido, 

instruído com a respectiva memória de cálculo. Isso porque, há o dever 

legal da parte embargante de apontar as irregularidades no cálculo do 

credor, apresentando, para tanto, a memória discriminada do cálculo 

correto, sob pena de sua rejeição liminar. Dessa forma, rejeito as 

preliminares arguidas e no mérito, rejeito os presentes embargos, eis que 

a obrigação sob cobrança foi pactuada entre as partes e ausente em seu 

bojo a memória de cálculos, nos termos do art. 917, § 4º, do CPC. Ante o 

exposto, com base nas considerações acima, JULGO IMPROCEDENTES os 

presentes Embargos, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II 

do CPC. CONDENO a parte requerida/Embargada às custas e honorários 

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

art. 85, § 2º, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, caso haja 

requerimento expresso pelo credor, EXPEÇA-SE o pertinente mandado 

executivo, a ser instruído com a memória atualizada do débito pelo banco 

Autor/Embargado. Caso decorra in albis o prazo para tal requerimento (30 

dias após o transito em julgado), arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. Alta Floresta, MT, 23 de março de 2020 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002356-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a proposta de honorários periciais 

sob Id 30636320, depositando o valor ali indicado em caso de 

concordância, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001670-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA OAB - 029.571.841-25 (REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnando o que entender pertinente, sob pena 

de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004918-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004918-65.2019.8.11.0007 Vistos. Verifica-se 

através da certidão retro que decorreu o prazo e a parte requerida, 

devidamente citada/intimada (conforme aviso de recebimento ID 27353742) 

, não apresentou contestação. Ainda, que nenhuma das partes 

compareceu à sessão de conciliação, estando presente somente a Dra 

Camila Trissia do Amparo Spina de Souza (OAB 26456/O), todavia, não 

consta nos autos documento conferindo poderes à patrona. Desta feita, 

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

que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Alta Floresta, MT, 

24 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004595-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELIZA PEIXOTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004595-94.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque o 

petitório retro aos requisitos do artigo 534 do CPC. Decorrido o prazo 

acima, CERTIFIQUE-SE e, conclusos. Alta Floresta, MT, 24 de março de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005287-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE SILVA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005287-59.2019.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos 

certidão de dependentes habilitados em nome do de cujus, emitida pelo 

INSS. Após, voltem-me os autos devidamente triados para sentença. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004898-74.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGO FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Autos n° 1004898-74.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando 

que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado 

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

Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, requisite-se a transferência de eventuais valores depositados 

nos autos para conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação 

em favor da Procuradora do respectivo Município (dados da conta 

bancária indicada no petitório retro). Isento de custas. Intimem-se 

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 24 de 

março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001946-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAVILSON DE JESUS FRANCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001946-59.2018.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta - MT, em desfavor de ADAVILSON DE JESUS FRANCO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em sua 

integralidade. Os autos me vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo 

devedor, o processo será julgado com resolução de mérito. Isto posto, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

sucumbenciais, vez que não houve a triangularização da ação. Todavia, 

sendo pago espontaneamente nos autos, vez que emitiu a guia de 

pagamento na via administrativa, certifique-se e expeça-se alvará em 

favor da Procuradoria do Município de Alta Floresta. Transitada em julgado, 

SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, 

ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000504-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J S AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO GONCALVES MEDEIROS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000504-87.2020.8.11.0007 Vistos. J S 

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

nulidade de penhora em face de FABRICIO GONÇALVES MEDEIROS. Alega 

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

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

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

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

47.2017.8.11.0007. Todavia, destaca que o imóvel referido acima não 

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

através da segunda alteração contratual o imóvel passou a integrar o 

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

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

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

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

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

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

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

demonstrada a presença a qualidade de terceiro e de proprietária 

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

matrícula anexa aos autos. Ainda, através da segunda alteração 

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

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

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

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

documentos juntados à exordial. Por tais considerações, com fundamento 

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

1000313- 47.2017.8.11.0007, somente em relação ao imóvel em 

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

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

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

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

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002483-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO ZAITTER OAB - PR8740-O (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDISON ARANTES DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002483-55.2018.8.11.0007 Vistos, etc. Nos termos 

da Portaria-Conjunta n. 249, do TJMT, foi determinada a suspensão da 

expedição de mandados durante sua vigência, de 20 de março a 20 de 

abril de 2020, com exceção daqueles considerados urgentes e que visem 

evitar o perecimento de direito, ameaça ou grave lesão, além daqueles 

considerando indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, 

“ipsis litteris”: Art. 5º Fica suspensa a expedição de mandados em 

processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas 

Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista 

no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas 

urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela 

autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, 

a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas 

indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados 

ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas. No 

caso vertente, pretende a parte autora a expedição de mandado de busca 

e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária, sob o 

argumento de que o réu tem ocultado o bem e que há risco de que, caso o 

mandado não seja expedido e cumprido com urgência, de o veículo seja 

novamente motivo para local desconhecido. Contudo, acerca do alegado, 

há meras alegações da parte autora no sentido de que o réu tem ocultado 

o bem, não havendo qualquer outro elemento que demonstre o risco de 

perecimento, ameaça ou lesão a direitos ou o indispensável atendimento 

dos interesses da justiça. Ressalto que a mera inadimplência do réu, por si 

só, não justifica a expedição e o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão pretendido, diante do risco de contágio ao novo coronavírus a 

que serão submetidos todos os envolvidos. Logo, enquanto não 

comprovado que a situação está enquadrada às exceções alhures 

mencionadas, deverá a expedição e o cumprimento do mandado ficarem 

suspensos por força da regra imposta pela referida portaria e demais 

disposições atinentes às medidas de prevenção contra a disseminação do 

Covid-19. Intime-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002971-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA TORRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SERVCAMP SERVICOS FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

GLOBAL TOPOGRAFIA E PROJETOS FLORESTAIS S/S LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CLAUDIO GUSMAO GRANADO (REQUERIDO)

MARILIS PALMA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002971-73.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por Agropecuária 

Torres Ltda em face de Claudio Gusmão Granado, Global Topografia e 

Projetos Florestais S/S Ltda – ME e Servcamp Serviços Florestais Ltda – 

ME, sendo posteriormente deferida a inclusão de Marilis Palma Torres no 

pólo passivo da lide (Id 23837536). Alega que constituiu o primeiro 

requerido, o qual representa a segunda requerida, como seu procurador 

para que pudesse gerir e executar o Plano de Manejo Florestal (PMF) em 

uma área de 1.800 ha, objeto da matricula n. 9252 junto ao Cartório do RGI 

desta Comarca e contratar empresa para extrair e explanar a madeira (in 

caso, a terceira requerida), com a obrigação de prestar contas de seus 

atos. Ocorre que, diante da deficiência na prestação de contas, a Autora 

contratou a empresa Somar Ambiental e Engenharia para averiguar a 

regularidade na exploração do manejo florestal e a volumetria de madeira 

já explorada, a qual constatou irregularidades. Ainda, constatou-se que os 

madeireiros pagavam diretamente à quarta requerida pela compra de 

produtos florestais. Requer a realização de perícia judicial ambiental para 

averiguar a regularidade (ou não) na exploração do manejo florestal e a 

volumetria de madeira já explorada. Indicou assistentes técnicos (Id 

21363867) e apresentou quesitos (Id 21363867). Citados (Id 25097081), o 

primeiro requerido e a empresa por si representada se manifestaram, 

aduzindo, em sede preliminar, sobre sua ilegitimidade passiva ad causam. 

No mérito, sobre a regularidade de suas ações. A terceira requerida não 

se manifestou (Id 28152387) e a quarta requerida se manifestou (Id 

25542901). Alegou, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva ad 

causam. No mérito, não se opôs à realização da prova pericial. 

Manifestação da Autora (Id 29546561), reiterando suas alegações iniciais. 

É o relatório. DECIDO. Considerando-se que a requerida Servcamp 

Serviços Florestais Ltda – ME, citada, não se manifestou (Id 28152387), 

decreto-lhe a revelia. Em análise à preliminar de ilegitimidade passiva 

aventada pelo requerido Claudio Gusmão Granado, tenho que NÃO 

PROCEDE. Com efeito, restou comprovado que a Autora o constituiu como 

seu procurador para que pudesse gerir e executar o Plano de Manejo 

Florestal (PMF) em uma área de 1.800 ha, objeto da matricula n. 9252 junto 

ao Cartório do RGI desta Comarca e contratar empresa para extrair e 

explanar a madeira (in caso, a terceira requerida), com a obrigação de 

prestar contas de seus atos. Logo, há pertinência subjetiva entre tal 

requerido e a Autora, bem como detém vínculo jurídico com o objeto do 

feito. Doutro lado, PROCEDE a preliminar arguida por Marilis Palma Torres, 

eis que não restou comprovado qualquer vínculo jurídico com o objeto da 

prova, isto é, com a gerência e execução do referido Plano de Manejo 

Florestal (PMF). Consigno que eventual pretensão indenizatória ou 

ressarcitória quanto ao recebimento indevido de valores advindos da 

venda de produtos florestais por essas requerida deverá ser objeto de 

ação própria. Logo, ACOLHO a preliminar arguida e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução do mérito, em face da requerida Marilis Palma Torres, 

nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. Intimem-se. Certificada a 

preclusão quanto a esse tópico, determino a EXCLUSÃO da requerida do 

pólo passivo da lide. No mais, quanto ao pedido principal, consigno que 

não será objeto de análise nesse feito a regularidade ou não da atuação 

dos requeridos, mas simplesmente a produção de prova pericial, sob o 

crivo do contraditório. Dessa forma, com fulcro no artigo 381, incisos I e II 

do CPC, DEFIRO o pedido e determino a realização de perícia judicial 

ambiental florestal para averiguar a regularidade (ou não) na exploração 

do manejo florestal e a volumetria de madeira já explorada na área de 

1.800 ha, objeto da matricula n. 9252 junto ao Cartório do RGI desta 

Comarca. Para sua realização, nomeio a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício 

Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 

3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

compromisso (art. 422 do CPC), para efetuar a perícia ambiental florestal. 

Juntamente com o mandado de intimação deverá ser anexada a inicial e os 

quesitos apresentados pelas partes. Fixo como quesitos do Juízo a 

regularidade (ou não) na exploração do manejo florestal e a volumetria de 

madeira já explorada na área de 1.800 ha, objeto da matricula n. 9252 junto 

ao Cartório do RGI desta Comarca. Intimem-se os requeridos para no 

prazo de 10 (dez) dias apresentarem quesitos e indicarem assistentes 

técnicos. Após, intime-se a empresa nomeada para manifestar-se sobre o 

encargo e, em caso positivo, apresentar proposta de honorários, os quais 

serão suportados pela Autora. Apresentada a proposta, intime-se a 

Autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que, em 

caso de aceitação da proposta, no mesmo prazo, deverá comprovar nos 

autos o deposito da verba honorária, sob pena de desistência tácita. Caso 

não haja o depósito da verba honorária no prazo acima, deverá ser 

intimada a empresa nomeada sobre a desistência da prova pericial. 

Apresentada impugnação à proposta de honorários, intime-se a empresa 

nomeada para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias e voltem-me 

conclusos. Realizado o depósito da verba honorária, INTIME-SE a empresa 

nomeada para designação de data, hora e local para a realização da 

perícia indireta e intimem-se as partes acerca do dia designado para a 

realização da perícia. Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem em quinze (15) dias e conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003501-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO TARGINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003501-48.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por 

Adão Targino da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, para condenação da ré no pagamento de indenização 

remanescente de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais com 

cinquenta centavos) decorrente da indenização do seguro obrigatório, 

resultante do acidente de trânsito ocorrido em 03/12/2014, trazendo-lhe 

debilidade permanente de membro superior – cotovelo direito. Com a inicial, 

foram anexados documentos. Foi recebida a inicial, concedeu-se a 

Gratuidade de Justiça e determinando-se a citação da requerida. Citada, a 

requerida ofertou Contestação (Id 14457087). Em atividade saneadora, 

rejeitou-se a preliminar arguida, fixaram-se os pontos controvertidos e 

deferiu-se a produção de prova pericial (Id 16218528), sendo depositados 

os honorários (Id 16575055). Realização da perícia pelo médico perito 

nomeado em substituição, Dr. Siderley Casado (Id 20013236), o qual juntou 

aos autos o respectivo laudo, concluindo pela redução da capacidade do 

membro superior (cotovelo direito) em 30%. Manifestação das partes pela 

fixação de indenização complementar em R$ 472,50 (quatrocentos e 

setenta e dois reais com cinquenta centavos – Id´s 26553035 e 

27212524). Vieram-me conclusos. É a síntese necessária. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Haja vista que o feito encontra-se devidamente instruído, por meio 

dos documentos carreados conjuntamente à exordial e com o laudo 

pericial, passo a julgar o feito. A pretensão da parte requerente é 

procedente em parte. Pretende, basicamente, a parte autora a 

condenação da parte ré ao pagamento da indenização complementar do 

seguro obrigatório em decorrência de sequelas decorrentes de acidente 

automobilístico. A Lei n. 6.194/74 traz no caput de seu artigo 3º, de forma 

precisa, as circunstâncias em que incidem a indenizatória e, em particular, 

a postulada pela parte autora, in verbis: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por 
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morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) O 

seguro obrigatório de responsabilidade civil por veículos automotores tem 

natureza social e visa repartir, entre os proprietários, os riscos inerentes 

à condução em locais públicos.” O artigo 5º da Lei nº n.º 6.194/74 

conforta a pretensão do autor ao dispor que: “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Ou seja, em conformidade com a regra contida no artigo 5º da Lei nº 

6.194/1974, para que o pagamento da indenização referente ao DPVAT 

seja efetuado é de fundamental importância que se façam presentes dois 

requisitos, quais sejam, (a) acidente com veículo automotor e (b) 

ocorrência de danos/morte. Da dicção supra depreende-se que não 

importa averiguação de culpa, restando tão somente ao juiz a análise do 

sinistro e suas conseqüências, a fim de determinar, ou não, a obrigação 

da ré em indenizar. O acidente e as sequelas sofridas pela requerente 

vêm devidamente demonstrados pelo laudo pericial. Logo, devida é a 

indenização, mas não no valor inicialmente pleiteado. Dessa forma, 

considerando-se a existência de lesão em membro superior direito (30%), 

fixo ao autor a indenização remanescente de R$ 472,50 (quatrocentos e 

setenta e dois reais com cinquenta centavos). No tocante ao índice da 

correção monetária (INPC), o Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula 

43, que entende ser, aquela, devida a partir da constatação do evento 

lesivo, in verbis: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a 

partir da data do efetivo prejuízo." Finalmente, os juros de mora (1% ao 

mês) devem incidir a partir da citação, que é o momento em que o devedor 

é efetivamente colocado em mora e toma ciência do valor que se lhe está 

a cobrar, em consonância com o artigo 240, do Código de Processo Civil e 

a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão inicial com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar 

a requerida ao pagamento da quantia de R$ 472,50 (quatrocentos e 

setenta e dois reais com cinquenta centavos), acrescida de juros de mora, 

desde a citação inicial, no patamar de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, ou seja, o acidente, em 03/12/2014. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. Determino a expedição de Alvará 

Judicial, quanto à verba sob depósito sob o Id 16575055, em favor do 

médico perito Dr. Siderley Casado (Id 20013236). Intimem-se. Realizada a 

liberação do Alvará Judicial e decorridos 30 (trinta) dias após o transito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença, ao 

ARQUIVO com as baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 23 de março de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MELO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000710-38.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por Vanda Melo de Souza em face de Banco Cetelem, 

onde alega que jamais celebrou qualquer contrato formal com a Requerida. 

Indeferida a medida liminar (id. 18469805), houve a citação da Requerida, 

a qual ofereceu Contestação sob id. 21267878 c/c documentos carreados 

junto ao PJe, onde alegou a regularidade da cobrança efetuada, eis que 

esta celebrou contrato junto à Requerida, buscando a concessão de 

cartão de crédito. Em sua impugnação , a Autora alegou que jamais 

celebrou qualquer contrato com a Requerida, não havendo similitude entre 

sua assinatura atual e aquela constante no instrumento contratual, 

pugnando, ainda, pela produção de prova pericial e testemunhal. Por 

conseguinte, fora deferida a prova pericial, sendo entregue o contrato 

original junto à Secretaria da Vara, cf. Id n. 29311244 - Pág. 1. Ainda, 

determinada a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias comparecesse à Defensoria Pública, portando extrato de sua 

movimentação bancária (Banco Bradesco, Ag. 1380, C/C 43-4), referente 

ao período de setembro de 2016, contudo, a referida intimação restou 

infrutífera, cf. certidão do Oficial de Justiça anexada junto ao Id n. 

28810352 - Pág. 1. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, considerando que a parte autora 

mudou-se de endereço sem informar o juízo, impossibilitando a realização 

da perícia grafotécnica designada nos autos, passo ao julgamento 

antecipado da lide, a teor do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Passo 

a análise das matérias preliminares. I – Das Preliminares AFASTO a 

preliminar de DECADÊNCIA, posto que o contrato de empréstimo 

consignado com descontos mensais efetuado sobre os benefícios de 

aposentadoria da parte autora importa obrigação de trato sucessivo, em 

razão de a obrigação das partes envolvidas se renovarem 

periodicamente, até que haja denúncia ou rescisão do contrato. Deste 

modo, à hipótese não se aplica o prazo mencionado pela parte ré. 

Ademais, para eventuais reclamações por falha na prestação de serviço 

nesta modalidade contratual, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos 

estabelecido pelo art. 27 do CDC, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. 

DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no 

benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento 

encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a 

qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para 

o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a 

lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, 

Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 

3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para 

alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da 

prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do 

respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da 

incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 

1130505/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. DECISÃO 

MANTIDA 1. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial 

para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que 

ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 

1056534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no AREsp 1078294/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, Dje 01/08/201 Desse 

modo, aplica-se in casu o prazo prescricional de cinco anos estabelecido 

no art. 27 do CDC. Tocante à impugnação ao deferimento da justiça 

gratuita à parte autora, REJEITO-À, vez que não há provas nos autos a 

afastar a presunção de veracidade das declarações da parte impugnada, 

quanto à sua hipossuficiência financeira. NO MÉRITO, os pedidos são 

improcedentes. É que a parte demandante não se desincumbiu de seu 

ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 333, I, do CPC, inexistindo, no 

particular, demonstração da conduta abusiva a responsabilizar a 

acionada. Com efeito, apesar da parte requerente negar a contratação, a 

documentação apresentada pela requerida aponta que houve a relação 

jurídica, mediante contrato assinado pela própria requerente (Id n. 

21267882), com disponibilização e uso do cartão de crédito consignado, 

na forma contratada, bem como com disponibilização do crédito, mediante 

saque (Id n. 21267888). Pondere-se que os documentos assinados pelo 

requerente têm a necessária clareza sobre a modalidade de contrato 

firmado com a requerida. Não bastasse, a constituição de Reserva de 

Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do aposentado, 

seja por escrito ou por via eletrônica, conforme previsão expressa do 

artigo 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS (depois 

alterada pela Instrução Normativa nº 39/2009). Assim, não há que se falar, 

portanto, em inexistência de relação jurídica ou restituição de valores. À 

propósito, vejamos: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0020886-89.2015.8.11.0041 APELANTE: JOSE MARCOS 

BARBOSA APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DES. RUBENS 
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DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADO – PEDIDO DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOR – ÔNUS 

PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC – COBRANÇA 

LEGÍTIMA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, 

§11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É válido 

o contrato trazido aos autos pela instituição financeira contendo a 

assinatura do autor, que pleiteia perícia grafotécnica, porém não é mais 

localizado e, desse modo, inviabiliza a sua realização. Ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente 

definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase 

(art. 85, §§2º e 11, do CPC). (TJMT-N.U 0020886-89.2015.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) Contrato bancário. Cartão de 

Crédito Consignado. Constituição de RMC (Reserva de Margem 

Consignável). Possibilidade. Autorização da Lei nº 10.820/2003 e da 

Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008. Declaração de 

inexigibilidade de débito e repetição em dobro de valores. 

Impossibilidade.Ausência de ilegalidade. Inexistência de vício de 

consentimento. Prova do vínculo. Existência. Ônus do credor. 

Atendimento. Art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Regular 

contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento 

dos valores contratos em sua conta corrente e através de saques e 

realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais 

avençados. Danos morais não configurados. Precedentes 

jurisprudenciais. Improcedência da ação. Sentença mantida RITJ/SP, artigo 

252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido 

(Apelação nº 1011841-83.2017.8.26.0032, da 18ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Henrique Rodriguero 

Clavisio, j. em 09/02/2018). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. Contrato 

bancário de cartão de crédito consignado e saque mediante utilização do 

cartão. Pretensão fundada na negativa de celebração do contrato e 

indevida utilização da margem consignável. Improcedência. Contratação 

devidamente demonstrada, inclusive com comprovação do depósito do 

montante do empréstimo na conta corrente do autor. Ausência de 

ilegalidade na contratação e de prática de ato ilícito do banco. Precedentes 

j u r i s p r u d e n c i a i s .  R e c u r s o  i m p r o v i d o ”  ( A p e l a ç ã o  n º 

1002427-90.2017.8.26.0572, da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. em 08/02/2018).” À 

evidência, não aproveita ao requerente a invocação da legislação 

consumerista e, ante o afastamento de sua tese inicial, sobre a 

inexistência contratação, não há que se falar em repetição do indébito ou 

indenização moral. Destaca-se ainda que oportunizou-se à parte autora 

proceder com a juntada do extrato de sua movimentação bancária (Banco 

Bradesco, Ag. 1380, C/C 43-4), referente ao período de setembro de 

2016, todavia, devidamente intimada, quedou-se inerte. Dessa feita, 

conclui-se, por fim, que a requerente não comprovou o fato constitutivo de 

seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e o banco requerido, por sua vez, desincumbiu-se do encargo 

previsto no artigo 373, inciso II, do mesmo Diploma Legal, demonstrando a 

origem, contratação. Assim, de rigor a improcedência do pedido inicial. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação, rejeitando o pedido 

inicial. Em consequência, dou por extinto o processo, com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos moldes do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança far-se-á na forma 

prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo Codex. Certificado o trânsito em 

julgado, nada sendo pleiteado, arquivem-se os autos, observando-se as 

formalidades legais. P.R.I. Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005400-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TORQUATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

LUCIANA PEDROSO MARINHO OAB - SP258199 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005400-13.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de adjudicação compulsória proposta por ANTONIO TORQUATO em face 

de Cooperativa Agrícola de Cotia, ambos qualificados nos autos. A inicial 

veio instruída com os documentos, sendo recebida no ID 27451216. 

Contestação apresentada pela parte requerida no ID 30618344, a qual 

requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, não se opondo ao 

pedido inicial, bem como não tendo provas a produzir. Certidão atestando 

a tempestividade da contestação, Id n. 30618344. É o relatório no 

essencial. Fundamento e decido. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por 

meio de documental juntada aos autos, sendo desnecessária a produção 

de outras provas. Desta forma, de acordo com o que dispõe o artigo 355, 

inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Preliminarmente, em sede de contestação, a Requerida pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente 

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

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

benefícios da justiça gratuita. Portanto, CONCEDO a gratuidade da justiça 

para a Requerida. Cuida-se de pedido de adjudicação compulsória, de 

imóvel Lote n.º 08, Quadra RC-3, Setor Chácaras 3, situado no Núcleo 

Urbano de Carlinda/MT, com área total de 27.000,00 m², adquirido pelo 

requerente, sendo que, até o presente momento não fora entregue 

escritura pública do local ao autor, mesmo com o objeto sendo 

devidamente quitado. No caso o requerente fundamenta a pretensão de 

adjudicação compulsória com os documentos que comprovam a quitação 

do objeto, estes instruídos à exordial. Tratando-se a adjudicação 

compulsória de pura e simplesmente transferência registral ao requerente, 

que como já delineado quitou com a obrigação, e, em nenhum momento 

sofreu quaisquer investiduras questionando a posse, ainda assim, com o 

notório fato de que o requerido não mantém atividades na cidade do objeto 

em litígio, restando, conquanto, na impossibilidade de mudança no registro 

imobiliário, dada pretensão e deve ser reconhecida. Assim, a existência de 

comprovação, tanto do contrato de compra e venda, quanto da quitação 

deste por parte do autor, sendo apenas não registrado, em nada abala os 

direitos do requerente, sendo, portanto, direito do mesmo em realizar a 

mudança na escritura. É nesse sentido o entendimento do TJ-MT, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – CONTRATOS PARTICULARES DE VENDA E COMPRA 

DELINEADOS E FORMALIZADOS – PARTICIPAÇÃO DIRETA DA EMPRESA 

IMOBILIÁRIA – ADMINISTRADORA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO – 

CADEIA DE SUCESSÃO CONTRATUAL COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO – ADJUDICAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PROVIDO. Se a autora cessionária teve anuência expressa da 

parte requerida, titular de domínio do imóvel, consoante formalização dos 

contratos particulares de venda e compra delineados pela própria 

empresa imobiliária administradora do loteamento, representante do 

detentor do domínio originário do loteamento em que se localiza o imóvel 

objeto da lide, comprovam a cadeia de sucessão na posse do imóvel; 

mormente, quando inexiste qualquer impugnação nesse sentido, insta que 

a adjudicação compulsória seja procedente. Provê-se o recurso para que 

o bem seja adjudicado em favor da autora apelante, sujeito ao pagamento 

dos emolumentos devidos no CRI. (Ap 68705/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)”. Além do mais trago um 

pequeno trecho em decisão do TJ-MT “(...) nos termos dos artigos 15 e 22 

do Decreto-Lei nº 58/1937, é condição indispensável à adjudicação 

compulsória a existência de um compromisso de compra e venda, bem 

como a quitação do valor pelo promitente comprador (...). (Ap 

106174/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 

19/04/2010)”. Ademais, o mesmo entende o STJ, firmando pacificação 

sobre o versado “6. A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador 

constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, 

consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002. (REsp 
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1601575/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016) ”. Cabendo ainda o uso 

do artigo 1.418 do CC/02: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de 

direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os 

direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e 

venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 

recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Deste modo, ao ficar 

evidenciada que de qualquer modo houve a celebração de um contrato, a 

lei autoriza a postulação em juízo do registro do imóvel objeto do pacto em 

nome do detentor dos direitos a ele inerente, sendo empecilho à 

transcrição forçada a comprovação pelo réu de que não recebeu o preço 

combinado, ou que inexiste o contrato de compromisso, ou qualquer outra 

causa imputável ao compromissário comprador capaz de impedir a 

tradição real do bem. Pois bem. O processo, como método utilizado pelo 

Estado para fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se 

através de uma série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, 

destinados a por fim ao conflito de interesses existente. A pendência do 

processo dá lugar, entre seus participantes, a uma relação jurídica 

(relação jurídica-processual) geradora de uma série de direitos, deveres e 

ônus processuais, que vinculam as partes e o próprio Estado através do 

juiz: “iudicium est actus trium personarum”. Dentre os vários ônus 

processuais, destaca-se o da parte em comparecer a juízo quando 

chamada para se defender ou praticar algum ato de seu interesse. Ou 

seja, pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, a parte, perante 

a qual será proferida a decisão, sempre tem garantido o seu direito de 

resposta e pronunciamento durante todo o curso do processo. Destarte, 

no caso sob comento, por versar a questão sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, ao passo que fato objetivo narrado na exordial produz como 

conseqüência a admissão de que recebeu a ré o preço e não outorgou ao 

autor a respectiva escritura pública, até porque seu atual estado jurídico 

não lhe permite a prática desse ato. DISPOSITIVO Nos termo do art. 490 do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial contido na presente ação 

de adjudicação compulsória proposta por ANTONIO TORQUATO, em face 

de Cooperativa Agrícola de Cotia, RESOLVENDO O MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Portanto. DETERMINO que 

seja expedido o competente mandado judicial (carta de adjudicação), 

endereçado ao Cartório mencionado na exordial, instando-o a proceder ao 

registro do imóvel descrito na inicial com a dispensa da apresentação de 

certidões negativas, em nome do requerente ANTONIO TORQUATO . 

Condeno a requerida ao pagamento de custas e ao pagamento de 

honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC, contudo, em virtude da concessão da justiça 

gratuita, concedida pela peculiaridade da requerida, suspendo sua 

exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos moldes do artigo 98, §2 e§3. Após 

o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação, servindo a mesma 

para transferência do imóvel. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001077-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001077-96.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de adjudicação compulsória proposta por ANTONIO TORQUATO em face 

de Cooperativa Agrícola de Cotia, ambos qualificados nos autos. A inicial 

veio instruída com os documentos, sendo recebida no ID 27451216. 

Contestação apresentada pela parte requerida no ID 30618344, a qual 

requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, não se opondo ao 

pedido inicial, bem como não tendo provas a produzir. Certidão atestando 

a tempestividade da contestação, Id n. 30618344. É o relatório no 

essencial. Fundamento e decido. Em exame a narrativa das partes, 

nota-se que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por 

meio de documental juntada aos autos, sendo desnecessária a produção 

de outras provas. Desta forma, de acordo com o que dispõe o artigo 355, 

inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do 

mérito. Preliminarmente, em sede de contestação, a Requerida pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente 

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

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

benefícios da justiça gratuita. Portanto, CONCEDO a gratuidade da justiça 

para a Requerida. Cuida-se de pedido de adjudicação compulsória, de 

imóvel Lote n.º 08, Quadra RC-3, Setor Chácaras 3, situado no Núcleo 

Urbano de Carlinda/MT, com área total de 27.000,00 m², adquirido pelo 

requerente, sendo que, até o presente momento não fora entregue 

escritura pública do local ao autor, mesmo com o objeto sendo 

devidamente quitado. No caso o requerente fundamenta a pretensão de 

adjudicação compulsória com os documentos que comprovam a quitação 

do objeto, estes instruídos à exordial. Tratando-se a adjudicação 

compulsória de pura e simplesmente transferência registral ao requerente, 

que como já delineado quitou com a obrigação, e, em nenhum momento 

sofreu quaisquer investiduras questionando a posse, ainda assim, com o 

notório fato de que o requerido não mantém atividades na cidade do objeto 

em litígio, restando, conquanto, na impossibilidade de mudança no registro 

imobiliário, dada pretensão e deve ser reconhecida. Assim, a existência de 

comprovação, tanto do contrato de compra e venda, quanto da quitação 

deste por parte do autor, sendo apenas não registrado, em nada abala os 

direitos do requerente, sendo, portanto, direito do mesmo em realizar a 

mudança na escritura. É nesse sentido o entendimento do TJ-MT, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – CONTRATOS PARTICULARES DE VENDA E COMPRA 

DELINEADOS E FORMALIZADOS – PARTICIPAÇÃO DIRETA DA EMPRESA 

IMOBILIÁRIA – ADMINISTRADORA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO – 

CADEIA DE SUCESSÃO CONTRATUAL COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO – ADJUDICAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PROVIDO. Se a autora cessionária teve anuência expressa da 

parte requerida, titular de domínio do imóvel, consoante formalização dos 

contratos particulares de venda e compra delineados pela própria 

empresa imobiliária administradora do loteamento, representante do 

detentor do domínio originário do loteamento em que se localiza o imóvel 

objeto da lide, comprovam a cadeia de sucessão na posse do imóvel; 

mormente, quando inexiste qualquer impugnação nesse sentido, insta que 

a adjudicação compulsória seja procedente. Provê-se o recurso para que 

o bem seja adjudicado em favor da autora apelante, sujeito ao pagamento 

dos emolumentos devidos no CRI. (Ap 68705/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)”. Além do mais trago um 

pequeno trecho em decisão do TJ-MT “(...) nos termos dos artigos 15 e 22 

do Decreto-Lei nº 58/1937, é condição indispensável à adjudicação 

compulsória a existência de um compromisso de compra e venda, bem 

como a quitação do valor pelo promitente comprador (...). (Ap 

106174/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2010, Publicado no DJE 

19/04/2010)”. Ademais, o mesmo entende o STJ, firmando pacificação 

sobre o versado “6. A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador 

constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, 

consoante o disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002. (REsp 

1601575/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016) ”. Cabendo ainda o uso 

do artigo 1.418 do CC/02: “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de 

direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os 

direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e 

venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver 

recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. Deste modo, ao ficar 

evidenciada que de qualquer modo houve a celebração de um contrato, a 

lei autoriza a postulação em juízo do registro do imóvel objeto do pacto em 

nome do detentor dos direitos a ele inerente, sendo empecilho à 

transcrição forçada a comprovação pelo réu de que não recebeu o preço 

combinado, ou que inexiste o contrato de compromisso, ou qualquer outra 

causa imputável ao compromissário comprador capaz de impedir a 

tradição real do bem. Pois bem. O processo, como método utilizado pelo 

Estado para fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se 

através de uma série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, 

destinados a por fim ao conflito de interesses existente. A pendência do 

processo dá lugar, entre seus participantes, a uma relação jurídica 
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(relação jurídica-processual) geradora de uma série de direitos, deveres e 

ônus processuais, que vinculam as partes e o próprio Estado através do 

juiz: “iudicium est actus trium personarum”. Dentre os vários ônus 

processuais, destaca-se o da parte em comparecer a juízo quando 

chamada para se defender ou praticar algum ato de seu interesse. Ou 

seja, pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, a parte, perante 

a qual será proferida a decisão, sempre tem garantido o seu direito de 

resposta e pronunciamento durante todo o curso do processo. Destarte, 

no caso sob comento, por versar a questão sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, ao passo que fato objetivo narrado na exordial produz como 

conseqüência a admissão de que recebeu a ré o preço e não outorgou ao 

autor a respectiva escritura pública, até porque seu atual estado jurídico 

não lhe permite a prática desse ato. DISPOSITIVO Nos termo do art. 490 do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial contido na presente ação 

de adjudicação compulsória proposta por ANTONIO TORQUATO, em face 

de Cooperativa Agrícola de Cotia, RESOLVENDO O MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Portanto. DETERMINO que 

seja expedido o competente mandado judicial (carta de adjudicação), 

endereçado ao Cartório mencionado na exordial, instando-o a proceder ao 

registro do imóvel descrito na inicial com a dispensa da apresentação de 

certidões negativas, em nome do requerente ANTONIO TORQUATO . 

Condeno a requerida ao pagamento de custas e ao pagamento de 

honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 3º, do CPC, contudo, em virtude da concessão da justiça 

gratuita, concedida pela peculiaridade da requerida, suspendo sua 

exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos moldes do artigo 98, §2 e§3. Após 

o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação, servindo a mesma 

para transferência do imóvel. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002101-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002101-96.2017.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

Embargos à Execução apresentado por Miguel Antonio Mendes em face 

do Banco do Brasil S/A. Alegou a inépcia da inicial, diante da ausência de 

indicação das parcelas pagas e do valor em débito no que se refere à 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 20/01456.2, com aditamento aos 

15/05/2016 e vencimento aos 15/05/2016, no valor de R$ 169.494,52. Pelo 

mesmo motivo, alega a inexigibilidade do título sob execução, eis que 

ilíquido, sem a indicação clara e objetiva do debito sob execução, com a 

descrição do termo inicial dos juros e correção monetária e os descontos 

dos valores pagos. No mérito, a onerosidade excessiva do contrato sob 

execução, eis que, nos encargos de inadimplência, consta, além dos juros 

remuneratórios, os juros moratórios de 1% ao mês, a multa moratória de 

2% e a comissão de permanência. Não indicou qual seria o valor correto a 

ser pago. Com a inicial, vieram os documentos e a cópia do feito 

executivo. Recebidos os Embargos sem o efeito suspensivo, 

oportunizou-se a manifestação da parte Embargada, a qual o fez de forma 

genérica e intempestiva (Id 14665483). Dessa forma, decretou-se a revelia 

da parte Embargante e oportunizou-se a manifestação sobre a produção 

de outros meios de provas (Id 17971901). O banco Embargado pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide e o Embargante nada requereu. É o que 

cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Os pedidos improcedem. 

Inicialmente, consigno que a ausência de impugnação aos Embargos à 

Execução não implica na decretação de revelia da parte adversa e na 

imposição de seus efeitos. Isto porque, compete à parte Embargante o 

ônus probatório para a desconstituição do título executivo. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVELIA - 

IMPOSSIBILIDADE - OS EFEITOS DA REVELIA NÃO SE OPERAM EM 

VIRTUDE DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - 

DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - APLICAÇÃO DA REGRA ESTAMPADA 

NO ART. 333 DO CPC - O ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO EMBARGANTE - 

QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA - NÃO-COMPROVAÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos embargos à execução, a falta de 

impugnação por parte do exeqüente, ora embargado, não implica a 

incidência dos efetios da revelia, esculpidos no art. 319 do CPC. (Ap 

31989/2003, DR. DIRCEU DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2004, Publicado no DJE 

22/09/2004) Dessa forma, nesse ponto, revogo a decisão sob o Id 

17971901. Ainda, improcede a alegação de inépcia da inicial e nulidade do 

título sob execução, diante da ausência de certeza e liquidez. Isto porque, 

a partir da análise do título sob execução e extrato evolutivo do débito (Id 

9277664), tem-se que houve a indicação clara e objetiva do valor inicial do 

débito e dos encargos de inadimplência, conforme pactuados. Dessa 

forma, REJEITO as preliminares arguidas. Doutro lado, quanto aos 

encargos moratórios e remuneratórios incidentes sob o título executivo, 

não se configura sua nulidade ou a onerosidade excessiva do contrato. 

Com efeito, houve sua pactuação expressa no título sob execução. 

Ademais, cobrados em percentual compatível com as regras de mercado, 

pelo que plenamente exigíveis. Outrossim, não há incidência da comissão 

de permanência de forma cumulativa aos demais encargos, conforme 

expresso na planilha juntada sob o Id 9277664. Por fim, no que se refere 

ao excesso de execução, incumbiria ao Embargante indicar o valor 

incontroverso do débito, instruído com memória atualizada do débito, ônus 

do qual não se desincumbiu. Nesse sentido: Ação: DIREITO CIVIL (899) \ 

Obrigações (7681) \ Espécies de Títulos de Crédito (7717) \ Cédula de 

Crédito Bancário (4960) E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA MEMÓRIA DE 

CÁLCULO – REJEIÇÃO PRELIMINAR DOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – 

SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo alegado o 

excesso de execução nos embargos, a parte deve apresentar planilha de 

cálculo nos moldes do que previsão o art. 739-A, § 5º, do CPC/1793, atual 

art. 917, § 2º, do CPC. Ante a ausência de desse memorial, imperiosa a 

r e j e i ç ã o  l i m i n a r  d o s  E m b a r g o s  à  E x e c u ç ã o .  ( N . U 

0002490-72.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, 

Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) ISTO POSTO, julgo 

improcedentes os presentes Embargos à Execução, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Custas processuais já 

recolhidas, pelo que, diante da manifesta intempestividade da impugnação 

apresentada, deixo de condenar o Embargante ao pagamento de 

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

sob execução. Intimem-se. Após o transito em julgado, translade-se cópia 

aos autos executivos em apenso e ao arquivo, com as baixas pertinentes. 

Alta Floresta, MT, 24 de março de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-19.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MENDONCA COSTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001388-19.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:DENISE 

MENDONCA COSTA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-78.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOCI AZEVEDO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001397-78.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LOCI AZEVEDO 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO DOS SANTOS 

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

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERINALDA DOS SANTOS E SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001399-48.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:GERINALDA DOS 

SANTOS E SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO DOS 

SANTOS CEZAR POLO PASSIVO: BANCO DAYCOVAL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020023-02.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SANTO AUED (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8020023-02.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CMC COMERCIAL 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: AMIL 

SANTO AUED Vistos. Efetuado o depósito judicial do valor executado, por 

meio de desconto em folha de pagamento do executado, a parte credora 

requer o levantamento dos valores e a extinção do feito. Acontece que o 

prazo para oferecimento de embargos à execução de 15 (quinze) dias flui 

da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Assim, formalizada a penhora do montante executado, após o decurso do 

período de suspensão dos prazos processuais (Portaria Conjunta nº 

249/2020-TJMT), INTIME-SE o devedor da penhora e para, em 15 dias, 

oferecer embargos, se assim pretender. Consigne-se que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003038-38.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE DE LIMA 

REQUERIDO: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora 

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

transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-54.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS LUNA MOREIRA (AUTOR)

VILSON MARTINHO GOUVEIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO GOMES SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1001418-54.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:VILSON 

MARTINHO GOUVEIA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAISSA 

CAROLINA DE OLIVEIRA TELES, DARUICH HAMMOUD POLO PASSIVO: 

BRUNO GOMES SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

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

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA 

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

78580-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL VALENTIM FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001829-34.2019.8.11.0007 INTERESSADO: DORIVAL 

VALENTIM FILHO REQUERIDO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, 

intime-se a parte autora para, em cinco dias, manifestar se tem interesse 

na execução da sentença, eis que o pedido de expedição de alvará 

formulado no Id nº 27344926 é inadequado ao cumprimento de sentença 
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condenatória à obrigação de fazer. Caso decorra o prazo sem 

manifestação da parte, retorne os autos ao arquivo. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001450-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TORQUATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001450-93.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO 

TORQUATO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos. Preceda-se a 

alteração dos polos da ação de cumprimento de sentença. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº 117, 142 e 156 do FONAJE. Consigno que, 

interpostos embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DURSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003764-12.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA 

DURSKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO, BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado, bem como 

informa a conta para transferência do valor. EXPEÇA-SE imediatamente 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

da advogada da parte credora, desde que tenha poder expresso para 

receber no instrumento de procuração. Intimem-se. Após, arquive-se, com 

as formalidades de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003926-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003926-41.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: APARECIDO 

RODRIGUES EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos. Efetuada a penhora 

eletrônica do valor executado e certificado o trânsito em julgado da 

sentença que julgou improcedentes os embargos, a parte executada 

concordou com a conversão da penhora em pagamento. Já a parte 

credora concorda com o valor penhorado e informa a conta para 

transferência. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Tendo em vista a expressa 

anuência do devedor, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 

proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

Agosto de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula 

- 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 29305712, pela requerida 
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SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL SERVIÇOS DE 

MARKETING LTDA, bem como o Recurso apresentado no ID – 29428089, 

pela requerida LOJAS AMERICANAS S.A, foram interpostos 

tempestivamente. Certifico ainda, que as guias 74923 e 77719, foram 

devidamente recolhidas. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor dos Recursos acima mencionados, bem 

como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000019-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALOIR FAVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PITTON OAB - SP35171 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos à execução apresentados pela parte 

Executada no ID nº 29309973, foram interpostos tempestivamente. 

Certifico ainda, que procedo a intimação da parte Exequente, na pessoa 

de seu advogado, para, querendo, manifestar-se acerca da juntada dos 

Embargos à Execução juntados no ID nº 29309973, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CANDIDO DA SILVA BUBLITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 29629118, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única 85514, foi devidamente 

recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do 

inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 29629118, bem como, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta 

Floresta, 24 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora do inteiro 

teor da juntada do ID nº 8078957, para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000119-81.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DE SOUZA PINTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

representantes legais, do inteiro teor da juntada do ID nº 30589122, bem 

como para indicar os dados bancários: número da conta (corrente ou 

poupança), nº da Agência, Banco e nº do CPF/CNPJ do titular da conta, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para posterior transferência de valores. Alta 

Floresta - MT, 24 de março de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005099-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DAIANE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LFP GOMES CURSOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005099-66.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTA 

DAIANE CORDEIRO REQUERIDO: LFP GOMES CURSOS LTDA Vistos. 

Defiro o pedido da parte requerente de Id nº 28852366. Para tanto, 

retifique-se o polo passivo da ação, devendo constar como requerida 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Findo o período de 

suspensão dos prazos processuais estabelecidos na Portaria Conjunta nº 

249/2020, PROCEDA-SE a intimação da parte requerida quanto a decisão 

de Id nº 26603262, bem como, CITE-A dos termos da petição inicial e 

comparecimento em audiência de conciliação a ser designada, 

advertindo-a de que o não comparecimento ao ato poderá resultar na 

decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003132-83.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MOISES 

ROBERTO TICIANEL REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentado pela parte recorrente, uma vez que foi condenado 

nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de sorte que a 

litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois o litigante 

não pode ser premiado com qualquer benesse processual. A respeito do 

assunto segue a jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA 

CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 
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desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” No mesmo sentido decidiu a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no bojo do Mandado de 

Segurança nº 1000182-10.2018.8.11.9005 impetrado em face de decisão 

proferida por este Juízo, in verbis: “MANDADO DE 

SEGURANÇA-INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA-HIPOSSUFICIÊNCIA 

N Ã O  C O M P R O V A D A - C O N D E N A Ç Ã O  L I T I G Â N C I A  D E 

MÁ-FÉ-POSSIBILIDADE-DECISÃO MANTIDA-SEGURANÇA DENEGADA. 1. 

Nosa casos de condenação por litigência de má-fé, não há que se falar 

em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita conforme 

dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 98, §4º do CPC, mesmo 

que comprovada sua hipossuficiência, isso não a exime do pagamento da 

multa. 2. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos. 3. Ordem 

denegada de plano.” Ademais, o Enunciado nº 114 do Fonaje dispõe que 

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé." Sendo assim, ainda que deferida a gratuidade da 

Justiça, o recorrente não pose ser eximido de pagar as custas 

processuais. Como se não bastasse, é evidente que o recorrente não é 

desprovido de recurso financeiro para arcar com o preparo, eis que é 

advogado militante nesta Comarca e obviamente possui condição 

financeira de arcar com as custas processuais e taxa judiciária. Findo o 

período de suspensão dos prazos processuais estabelecidos na Portaria 

Conjunta nº 249/2020, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de 

deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de março de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001365-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PRAXEDES BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001365-44.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: EDER PRAXEDES 

BRANCO EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora 

requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer 

a intimação do devedor para adimplir o valor remanescente do débito. 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Após o fim da suspensão dos prazos 

processuais, INTIME-SE o executado para, em cinco dias, adimplir o 

montante remanescente do débito, indicado pelo credor na petição Id nº 

29350752 . Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001116-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EVALDO DE 

SOUZA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informa o 

depósito judicial do valor executado. Já a parte credora requer o 

levantamento do valor. Assim, EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico 

de liberação do valor depositado judicialmente em favor do exequente e 

em favor do seu advogado, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber, observando o teor da 

petição juntada no Id nº 30434294. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Por fim, após o decurso 

do período de suspensão dos prazos processuais, intime-se a parte 

credora, por meio do advogado constituído, para, no prazo de 5 (cinco), 

apresentar o cálculo atualizado, consignando que o silêncio implicará na 

quitação total do débito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002961-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SILELI MACHADO CONFORTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002961-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANGELITA SILELI 

MACHADO CONFORTIN REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora requer o levantamento do valor depositado judicialmente, bem 

como requer a intimação do devedor para adimplir o valor remanescente 

do débito, referente à multa cominatória. EXPEÇA-SE imediatamente alvará 
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eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Após o 

decurso do período de suspensão dos prazos processuais (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), INTIME-SE o executado para, em 15 (quinze) dias, 

pagar o montante remanescente do débito, indicado pelo credor na petição 

Id nº 29913111. Retifique-se a autuação para execução de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004353-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (EXECUTADO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004353-38.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: WANESSA 

MOREIRA DE LIMA EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO, ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Vistos. Analisando 

detidamente o processo, verifica-se que as requeridas foram condenadas 

solidariamente ao pagamento de R$ 1.111,10, a título de dano material e R$ 

4.000,00 relativo ao dano moral. Iniciada a fase de execução, a executada 

B2W - COMPANHIA DIGITAL (Americanas) pagou o valor correspondente 

a R$ 5.302,24 (cinco mil, trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos). 

Instado a se manifestar o exequente requereu o levantamento do valor 

depositado, bem como, o pagamento do valor remanescente. Intimadas, 

ambas as requeridas procederam com o depósito do valor restante (Ids nº 

23218889 e 23773530). Desta feita, determino a EXPEDIÇÃO IMEDIATA de 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente no Id nº 

23773530 (depósito efetuado pela empresa ACBZ IMPORTACAO E 

COMERCIO LTDA) em favor do advogado da credora, desde que possua 

no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se o credor para proceder a devida regularização, em 

cinco dias. Ademais, quanto ao valor depositado por B2W COMPANHIA 

DIGITAL no Id nº 23218889, intime-se referida parte para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar os dados bancários para transferência do valor 

depositado judicialmente. Após, EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor 

vinculado, observando-se os dados bancários que serão fornecidos. 

Cumpridas as determinações acima, nada sendo requerido, certifique-se o 

trânsito em julgado e, arquive-se o feito, com as baixas e cautelas de 

praxe. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001699-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA DE LIMA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANQUE BERNEROSE VALENTIM OAB - MT25800/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001699-44.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO CETELEM 

S.A. EXECUTADO: CICERA DE LIMA SILVA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta 

não foram encontrados veículos registrados. EXPEÇA-SE certidão de 

inteiro teor em favor do exequente para fim de protesto do título judicial, 

nos exatos termos do artigo 517 do CPC. INTIME-SE o credor para, 

decorrido o período de suspensão dos prazos processuais (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004789-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004789-60.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Não havendo interposição de embargos pelo ente público executado, 

HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor na petição inicial. 

Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. Na sequência, 

expeça-se Ofício Requisitório (RPV) diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VENLAUSKAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003956-42.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE 

VENLAUSKAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do CPC. a) Incompetência do Juízo Em contestação 

intempestiva o Estado de Mato Grosso argumenta a incompetência deste 

Juízo. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos 

apresentados pelo requerido não induzem na incompetência deste Juízo 

para conhecer e julgar a demanda. Rejeito a preliminar. II – Mérito Alega o 

autor que no dia 23/08/2019 a concessionária requerida realizou o corte 

de energia elétrica de seu unidade consumidora, contudo, o autor 

encontrava-se com suas faturas assiduamente adimplidas. Alega que 

possuiu aos fundos de sua casa um residência de aluguel, com padrão de 

energia e unidade consumidora própria de nº 20306955, onde o seu 

inquilino não quitou a fatura de energia, sendo que a suspensão da 

energia elétrica deveria ter ocorrido no padrão de seu inquilino. Por fim, 

alega que explicou a situação para a requerida Energisa, que religou a 
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energia elétrica do autor somente no dia seguinte dia 24/08/2019, razão 

pelo qual pleiteia indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 

25546107) a ré argumenta que não houve qualquer suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do 

autor nº UC 5038351, sendo que o corte de energia elétrica ocorreu na UC 

nº 2030695-7, em nome de Luzia Venslauskas Miranda, mencionada pelo 

requerente como sendo de seu inquilino e na qual estão débitos 

pendentes, não havendo que se falar em indenização por danos morais. 

Em análise aos autos, verifica-se que o autor, embora argumente que 

possui um inquilino/locatário aos fundos de sua residência, onde 

supostamente deveria ter ocorrido a suspensão da energia elétrica, não 

trouxe aos autos cópia do contrato de aluguel ou outros documentos que 

comprovasse essa situação. Observa-se ainda que pelos documentos 

colacionados pela requerida, em especial o Id nº 25546116, denominado 

“Ordem de Serviço”, nota-se que na unidade consumidora do autor (UC nº 

503835-1) não houve nenhuma ocorrência de suspensão de energia no 

ano de 2019. Ademais, no documento de Id nº 25546115, juntado pela ré, 

comprova que houve o corte de energia elétrica em 2019, na UC nº 

2030695-7 de titularidade de Luzia Venslauskas Miranda, sendo esta 

unidade totalmente discrepante da narrada pelo autor em sua petição 

inicial e da foto que juntou no Id nº 23697030, pág. 6, que mostra UC de nº 

20306955, no qual segundo o autor seria de seu inquilino. Portant, tenho 

que o autor não juntou aos autos provas satisfatórias a pretensão de seu 

direito, e não desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados 

nos termos dos art. 373, I, CPC. E com base no livre convencimento 

motivado disposto nos artigos 5º e 6º da Lei nº. 9.099/95, o Juiz dirigirá o 

processo com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Assim, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a 

presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo porque a 

parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual, conforme 

julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DE 

LAUDO MÉDICO PARA FINS DE APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE 

TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. 

ÔNUS DO AUTOR. APELO DESPROVIDO. Cabe ao Autor o ônus de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o artigo 

373, inciso I, do CPC de 2015. A síntese dessas disposições consistente 

na regra de que ?o ônus da prova incumbe a parte que tiver interesse no 

reconhecimento do fato a ser provado? (Chiovenda). (TJMT - APL: 

1636952016, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de 

Publicação: 11/07/2019). AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito 

perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se 

impõe. (TJMT. Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017). Não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de 

indenização. Ademais, não restou evidenciado transtorno significativo que 

autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores 

cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora. Enfim, por 

qualquer ângulo que se analise o feito, inexiste ato ilícito atribuível à parte 

ré, impondo-se a improcedência da ação. III - Dispositivo Ante o exposto, 

rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pela parte autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do vigente CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004219-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004219-11.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIO VINICIUS 

MARTINS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informa que 

efetuou o pagamento integral da dívida e a parte credora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta bancária para 

transferência do valor. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de pendência de custas processuais. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002131-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002131-63.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA INES 

RAMALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. Trata-se de ação movida por servidora pública estadual 

aposentada, pleiteando a conversão em pagamento de licenças-prêmio 

não usufruídas, referentes aos quinquênios de 22.02.2003 à 21.02.2008, 

22.08.2008 a 21.03.2013 , totalizando 06 (seis) meses de licença prêmio. 

A tutela de urgência foi indeferia mediante decisão de Id nº 20170250. Em 

contestação de Id nº 21047438, o requerido Estado de Mato Grosso 

argumenta a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que o prazo 

para ajuizamento de ações em face da Fazenda Pública é de 05 anos, nos 

termos do art. 1º, caput, c/c o artigo 10, caput, todos do Decreto federal 

20.910/32. Compulsando os autos, verifica-se que a autora aposentou-se 

em 24 de março de 2014 (Id nº 20099959), adquirindo o direito a 

concessão da licença-prêmio durante a vigência da atividade. Todavia, a 

autora apenas ajuizou a presente ação, visando o pagamento da 

licença-prêmio não usufruída e não paga, após a ocorrência de sua 

aposentadoria, protocolando o processo em 14 de maio de 2019, quando 

já transcorridos 05 anos e 02 meses de inatividade no serviço público. E 

neste sentido, o Decreto nº 20.910/32, que regulamenta a prescrição 

quinqüenal de ações no âmbito da União, Estados e Municípios, instituiu em 

seu artigo 1ª a seguinte redação: Art. 1º As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. Segundo entendimento jurisprudencial adotado pelo 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso com precedentes do Supremo Tribunal 

de Justiça, o prazo prescricional para cobrança de verbas ou direitos do 

servidor público não corre enquanto encontra-se em atividade 
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profissional, somente após a aposentadoria/inatividade, vejamos: EMENTA: 

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 

MILITAR TRANSFERIDO INATIVIDADE COM RESERVA REMUNERADA 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO VERBAS 

RESCISÓRIAS INDENIZADAS. INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo prescricional para 

cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se 

encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, 

apenas depois da aposentadoria. 2. A orientação do STJ é no sentido de 

que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não 

gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de 

configuração do enriquecimento ilícito da administração. (STJ. RESP 

1662749/se, julgado em 16/05/2017, dje 16/06/2017) 3. Os índices para 

atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado 

o que for decidido no julgamento do tema 810/STF. (TJMT - APL: 

75712018, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Publicação: 

17/02/2020). EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - 

REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - 

PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE 

SUPERIOR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor 

inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se 

como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos 

do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o 

próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. 

(REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 1º/10/2019, DJe 11/10/2019). (TJMT. N.U 

0030210-06.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

EMENTA: COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA 

EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – 

PRESCRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reestruturação da 

carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes 

da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar 

diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos 

termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança 

relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, 

nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo 

Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional 

Federal. (TJMT. N.U 1002967-02.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). Deste modo, não restam 

dúvidas que esta demanda encontra-se acobertada pelo instituto da 

prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo a 

extinção do feito a medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001209-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & PEGORARO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001209-85 .2020 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA SILVA & PEGORARO LTDA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça até o endereço a ser diligenciado. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Emitir guia (informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número 

processo - próximo - preencher a guia com as informações do endereço a 

ser diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o 

comprovante quitado para posterior cumprimento da Carta Precatória. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 23 de março de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001267-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELISSON JONATAN MARQUES MATOS 03671776170 (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001267-59.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT UELISSON JONATAN MARQUES MATOS 03671776170 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça até o Setor H. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 23 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA (AUTOR)

DOMINIQUE DA SILVA CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FONTOURA NAUFEL OAB - 875.940.723-91 (PROCURADOR)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000230-26.2020.8.11.0007 MIRAMAR DOS SANTOS SOUSA e 

outros DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 
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querendo, impugnar as contestações juntadas nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000869-44.2020.8.11.0007 JULIANO DOS SANTOS 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

querendo, impugnar a contestação ID 30502981, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002552-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. A. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002552-53.2019.8.11.0007 BANCO BRADESCO ELIAS 

LACERDA ALVES IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a 

condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser 

feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado de execução. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-60.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONZAGA LIMA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001243-60.2020.8.11.0007 LUIS GONZAGA LIMA RAMOS 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para querendo, impugnar a contestação ID 30546032, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 24 de março de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003414-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003414-24.2019.8.11.0007 MARIA ANTONIA DOS SANTOS DE 

CARVALHO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para querendo, impugnar a 

contestação ID 30545984, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004805-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004805-14.2019.8.11.0007 SIMONE MARA DE OLIVEIRA DE 

CARVALHO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para querendo, impugnar a 

contestação ID 30466485, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004912-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004912-58.2019.8.11.0007 JOSE SANT ANNA BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos 

da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

querendo, impugnar a contestação ID 30486481, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL
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Processo Número: 1005297-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005297-06.2019.8.11.0007 ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ 

BANCO BRADESCO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

querendo, impugnar a contestação ID 30341257, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000218-12.2020.8.11.0007 IZABEL MARIA SILVA OLIVEIRA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para querendo, impugnara a contestação ID 

30310676, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 24 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004573-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FONSECA (EMBARGANTE)

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

NEGOCIOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BOSCHETTI OLIVA OAB - SP149247 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004573-02.2019.8.11.0007 ADILSON PEREIRA DA SILVA e 

outros FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

NEGOCIOS LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca da impugnação aos embargos 

e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro 

o presente. Alta Floresta, 24 de março de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000826-10.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR GRAFF (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LOANA ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

SIMONE DO NASCIMENTO SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000826-10.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: OSMAR GRAFF 

Vistos. Designo audiência para oitiva das pessoas de Loana Alves de 

Souza e Simone Nascimento da Silva, para o dia 08 de junho de 2020, às 

16h30min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005075-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIANO BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005075-38.2019.8.11.0007 BEBIANO BERTONI PAULISTA - 

SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para querendo, impugnar as 

contestações juntadas aos autos no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 24 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001891-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001891-11.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 6.788,02 

ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa 

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, na 

cidade de Alta Floresta, inscrito no CNPJ sob o nº 15.023.906/0001-07. 

PARTE REQUERIDA: SIDNEY RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, RG: 7.221.421 

SSP/SP, CPF: 733.924.728-91, data de nascimento: 27/09/1954, filho de 

Oscidio Ribeiro da Silva e Benedita Felícia da Silva e Silva, natural da 

cidade de Palestina-SP, residente e domiciliado na Rua Manoel Bandeira 

(J-02 lado direito), nº 129, Quadra 06, Lote 13, Setor J, na cidade de Alta 

Floresta-MT. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 
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assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: "O MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, neste ato representado por 

seus Procuradores Municipais que esta subscrevem, exercendo suas 

funções no endereço supracitado, local onde recebe intimações e 

notificações de estilo, vem, propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL, em face do contribuinte: SIDNEY RIBEIRO DA SILVA. O executado 

notificado administrativamente da inscrição do débito em dívida ativa, 

quedou-se inerte. Posto isso, REQUER a CITAÇÃO do(a) executado(a), 

nos termos do art. 8º da Lei 6.830/80, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias pague a dívida, acrescida de juros de mora, multa e demais encargos 

contidos na(s) CDA(s), ou garantir a execução, observando o disposto no 

art. 9º do diploma legal supracitado, sob pena de, não o fazendo, 

proceder-se a penhora ou arresto de valores ou imóveis, com o 

respectivo registro no CRI, de tantos bens necessários a garantir a 

presente execução, nos termos do art. 10 e 11, e demais cominações 

previstas na legislação. VALOR DO DÉBITO: R$ 6.788,02 (seis mil, 

setecentos e oitenta e oito reais e dois centavos) - atualizado até 

28/05/2018 - CDAs nºs 766 e 767/2018. DECISÃO: “Vistos. Cite-se a parte 

executada para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado 

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

contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não 

for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a parte executada não possuir bens 

passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, 

arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 24 de março de 

2020. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora 

Judiciário OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Comarca de Barra do Garças

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201362 Nr: 4598-80.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMAPF, YMPF, RFMdS, HMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260, Welik Maria Augusta Parreira Fleming - 

OAB:14199-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT 15.013-A

 VISTOS.

1. Sendo necessário OFICIE-SE a conta única para proceder com a 

vinculação do valor depositado pelo requerido nestes autos.

2. Cumprida a determinação retro, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do referido valor em favor do Requerente, devendo ser observados os 

dados bancários indicados à fl. 169.

 3. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento do feito em 

relação ao valor incontroverso.

4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98688 Nr: 3697-88.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, 

KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:, Laércio Faeda - 

OAB:3589/MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - OAB:13430-A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará do valor remanescente à fl.597v em favor da parte 

requerida, conforme certificado à fl. 598.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213201 Nr: 11372-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Sanchez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema renajud, sobre eventuais 

veículos localizados em nome da parte executada.

Ressalte-se que em caso de haver veículos registrados em nome da parte 

devedora, compete ao autor promover os atos necessários à localização 

dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário 

não possui meios para apontar o local onde os veículos se encontram 

para fins de penhora.

 Juntada a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

 Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido á fl. 79.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227595 Nr: 7430-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos etc.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 79.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246582 Nr: 3923-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Pereira de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611
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 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão da fl. 113;

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251114 Nr: 7063-91.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins de Sousa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:OAB/MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos etc.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido às fls. 119/120.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196513 Nr: 1460-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Simões Borges Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Indústria & Comércio de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda -77.941.490/0025-22

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Claúdia Simões Borges 

Oliveira em desfavor de Gazin Indústria & Comércio de Móveis e 

Eletrodmésticos Ltda.

 A parte executada compareceu aos autos informando o pagamento do 

cálculo da condenação conforme fls. 61/64 e requereu a revogação de 

eventual ordem de penhora, já revogada conforme decisão à fl.39.

Conforme se depreende dos autos, às fls. 67, a exequente requereu 

levantamento dos valores depositados e que sejam transferidos para a 

conta bancária do seu patrono.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, conforme requerido à fl. 

67.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211151 Nr: 10174-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldo Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 163.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214589 Nr: 12230-60.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo de Oliveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Javel Veículos Ltda, Ailton Sidnei de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Ribeiro - OAB:GO 

26428

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Gildo de Oliveira Almeida 

em desfavor de Javel Veiculos LTDA.

 Após realizados alguns atos processuais, a parte executada compareceu 

aos autos informando o pagamento do cálculo da condenação conforme 

fls 232/236.

Conforme se depreende dos autos às fls 239, o exequente requereu 

levantamento dos valores depositados e que os valores sejam 

transferidos para a conta bancária do Patrono do Autor.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor do patrono parte exequente, conforme 

requerido à fl. 239.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224429 Nr: 5582-30.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson da Silva Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, LUIZ 

PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6.272/MT, Wisamara Oliveira 

da Silva - OAB:OAB/MT20060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT 4.062

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Wilson da Silva Silveira 

em desfavor de Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia s/a.

Após realizados alguns atos processuais, a parte executada compareceu 

aos autos informando o pagamento do cálculo da condenação conforme 

fls. 213/215.

Conforme se depreende dos autos, à fl. 220, o exequente concordou com 

o valor depositado e, posteriormente, requereu levantamento dos valores 

depositados e que sejam transferidos para a conta bancária de seu 

patrono.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
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(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 220.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224996 Nr: 5892-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lucas Amorin Schneider, IOLETE DE AMORIM 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Guilherme Hortalino Oliveira - OAB:MT 21.368, 

Jessyka de Freitas Camargo - OAB:21776-mt, Maicom Pedro 

Duarte de Moraes - OAB:22768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - OAB:18966/O

 Vistos etc.

A decisão de fl. 151, homologou o acordo realizado entre as partes e 

extinguiu a demanda, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Assim, expeça-se alvará em favor da parte ré, conforme requerido à fl. 

153.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257055 Nr: 10893-65.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Rodrigues Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Segurança Obrigatório dpvat movida 

por Janio Rodrigues Cezar em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcio do Seguro Obrigatório DPVAT s/a.

Após realizados alguns atos processuais, a parte ré compareceu aos 

autos informando o pagamento do cálculo da condenação conforme fls. 

125/126.

Conforme se depreende dos autos, à fl. 129, o autor concordou com o 

valor depositado e requereu levantamento dos valores depositados

É o breve relato. Fundamento e decido.

Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve o presente 

cumprimento de sentença ser extinto em conformidade com as regras do 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, sendo este com resolução de mérito.

Expeça-se alvará em favor da advogada parte autora, conforme requerido 

à fl. 129.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212170 Nr: 10779-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte exequente, conforme 

requerido à fl. 129.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212484 Nr: 10958-31.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 VISTOS.

1. Sendo necessário OFICIE-SE a conta única para proceder com a 

vinculação do valor depositado pelo requerido nestes autos.

2. Cumprida a determinação retro, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do referido valor em favor da Requerente, devendo ser observados os 

dados bancários indicados à fl. 108.

 3. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento do feito em 

relação ao valor incontroverso.

4. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280795 Nr: 7647-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana Carla de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:28022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7647-27.2018.811.0004, 

Protocolo 280795, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299085 Nr: 1791-48.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Regina de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilzete Gomes Morais de Abreu, Fabiana 

Carla de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.393, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:28022/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1791-48.2019.811.0004, 

Protocolo 299085, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010655-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT15821-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ OAB - MT0003378A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

v e j e . b a r r a g a r c a s @ t j m t . j u s . b r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o  n . 

8010655-41.2016.8.11.0004 Certifico que, em cumprimento a Portaria n. 

528/2019 da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não é 

permitido a separação dos valores referentes aos Honorários Contratuais 

na expedição do RPV/Precatório, conforme abaixo transcrito. Diante disso, 

a parte Requerente será intimada para manifestar nos autos para 

apresentar novos calculos atualizados dos valores devidos, no prazo de 

05 dias. CAPÍTULO V DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Art. 22. Caso o 

advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe 

couber por força de honorários contratuais, deverá juntar aos autos o 

respectivo contrato e requerer a reserva perante o Juiz da Execução 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal, na forma disciplinada 

pelo art. 22, §4º da Lei nº 8.906/1994. §1º. O destaque de honorários 

contratuais não transforma em alimentar um crédito comum, nem altera a 

modalidade de requisição de precatório para requisição de pequeno valor. 

§2º. Havendo destaque de honorários contratuais, os valores do credor 

originário e do advogado deverão ser solicitados na mesma requisição, em 

campo próprio, ou por outro meio que permita a vinculação. §3º. Fica 

vedada a reserva de honorários contratuais após a expedição do 

precatório. Art. 23. O direito de preferência em razão da idade, doença 

grave ou deficiência não se estende aos honorários contratuais, devendo 

o advogado, caso preencha os requisitos, postular o benefício em relação 

aos referidos valores. BARRA DO GARÇAS, 24 de março de 2020 JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor Judiciário (Assinado 

eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-42.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA TATIANI DE FATIMA SILVA DE CARVALHO FERNANDES 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS FERNANDES OAB - MT22838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000624-42.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUNA TATIANI 

DE FATIMA SILVA DE CARVALHO FERNANDES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCAS DOS SANTOS FERNANDES POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 12/05/2020 

Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000754-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH CRISTINY PERES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente 

para que manifeste o que entender de direito no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção por abandono. Outrossim, no tocante as custas não 

recolhidas, em que pese o r. Despacho 26165998, CERTIFICO que após o 

arquivamento dos autos, o processo segue para o DCA para seguir 

procedimento próprio para lançamento do nome do devedor em dívida 

ativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 5/2/2020 às 14:00(MT). Caso o requerente não 

compareça, o processo será extinto com condenação nas custas. Caso o 

requerido não compareça, será decretada sua revelia. Nessa 

oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da medida 

liminar deferida nestes autos (id 27224178)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002353-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARQUES INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

VALERIA DA SILVA CAMPOS OAB - MT17592/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

1. Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. 2. Sem 

custas ou honorários advocatícios. 3. Após o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 4. Publique-se. 5. Registre-se. 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001102-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - MT20464/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 
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08/11/2017 Hora: 09:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001102-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DE JESUS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias, manifestar acerca dos 

depósitos efetuados nos ID’s 26746746, 28135990, 29229715. 2. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-68.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FREITAS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002377-68.2019.8.11.0004 

Requerente: JOAO FREITAS E SILVA ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, NADIA NAYARA 

NARDES FARIAS - MT23942/O-O Requerido: SABEMI SEGURADORA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JULIANO MARTINS MANSUR - 

RJ0113786A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 24 de março de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/02/2020, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

 

1. Ab initio, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. 2. A sanção 

prevista no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza 

processual reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à 

audiência de conciliação, falta-lhe interesse processual no 

prosseguimento da ação, a não ser que prove motivo de força maior que o 

tenha impedido de estar presente à audiência, merecendo, portanto, que 

pague as custas do processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de 

forma a não se permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem 

realmente necessita da prestação jurisdicional. 3. No caso em tela, 

denota-se dos documentos acostados junto a petição de ID nº 29285512 

que o autor não esteve presente na solenidade designada por ter sido 

vítima de um AVC. 4. Sendo assim, DEFIRO o pedido e isento o autor do 

pagamento das custas processuais pertinentes. 4. Intime-se. 5. 

Cumpra-se. 6. Nada mais sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente às custas judiciais e R$ 200,00 (Duzentos reais), 

referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011672-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO BARRA 

DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA 

RUA FRANCISCO LIRA , 1051, SENA MARQUES - BARRA DO GARÇAS 

Numero do Processo: 8011672-15.2016.811.0004 Polo Ativo: ANILTON DA 

SILVA SOUSA Polo Passivo: ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES Vistos, 

etc. 1. Tendo em vista a penhora efetivadaintime-se o exequente para que 

no prazo de 05 (cinco) dias manifeste se possui interesse na adjudicação 

(artigo 876 do CPC)ou na alienação do bem penhorado, observado o valor 

da última avaliação realizada. 2.Demonstrado interesse, desde jáDEFIRO a 

adjudicação, determinando a intimação da parte exequente/adjudicante 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente o valor do débito 

atualizado e deposite a diferença entre aquele valor e o valor do bem, se 

houver (artigo 876, § 4º, II, do CPC). 3.Posteriormente intime-se a parte 

executada para manifestação, observando a secretaria o artigo 876, § 1º, 

incisos II, III e § 2º, do CPC, compatíveis com o rito deste Juizado Especial. 

4.Havendo questões a serem decididas, faça conclusos, do contrário 

lavre-se o auto de adjudicação (art. 877, do CPC), intimando-se a parte 

exequente pessoalmente ou na pessoa de seu defensor constituído, para 

assiná-lo no prazo de quarenta e oito horas. 5.Devidamente assinado o 

auto de adjudicação com observância do artigo 877, § 1º, do CPC, 

expeça-se em conformidade com as demais disposições do aludido artigo, 

estando a secretaria autorizada expedir, caso seja necessário, mandado 

de remoção e entrega, cabendo à parte exequente fornecer meios para o 

seu efetivo cumprimento. 6.Não encontrado o bem, intime-se o depositário 

para entregá-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou para que 

deposite em juízo o valor equivalente em dinheiro, sob pena de não o 

fazendo reputar-se ato atentatório à dignidade da justiça, podendo incidir 

em multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil. 

7.Inexistindo interesse na adjudicação, intime-se o exequente para fins do 

art. 880 do Código de Processo Civil, podendo requerer a alienação 

particular do bem penhorado. 8.Após, conclusos. 9.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011672-15.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTO DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

 

1- INDEFIRO o pedido de ID nº 24819737, pois tal incumbência pertence ao 

autor, vez que não há comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo autor na tentativa de localização dos bens. 2- Intime-se a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias informar quanto a 

existência de bens do réu, sob pena de extinção da ação. 3- Ultrapassado 

o prazo acima e não tendo a parte materializado sua obrigação, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001453-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SANTOS FARIA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIBERTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 
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alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2. Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3. Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4. DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-23.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDIBERTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA OAB - MT21255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Autos nº 1001507-23.2019.8.11.0004 Vistos, etc. 

Considerando a modificação do pedido inicial, conforme id. 22088172, 

intime-se o reclamado no prazo legal, em homenagem ao princípio do 

contraditório, nos termos do artigo 329, II do CPC, para manifestar. Após, 

voltem os autos conclusos. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002847-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo em julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 4. Após o trânsito em 

julgado,arquive-se promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000957-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30515661. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FRANCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES TEIXEIRA OAB - MT23254/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de ação declaratória c/c cancelamento de anotação em órgãos 

de restrição de crédito, danos morais e pedido liminar, interposta por 

Ademar Franca Filho em desfavor da Energisa Mato Grosso, onde a parte 

autora foi intimada para emendar a inicial nos termos do despacho de ID nº 

28186604, devendo juntar aos autos a certidão comprobatória do protesto. 

Todavia, não a emendou nos termos da ordem exarada. 2. Pois bem, a 

determinação para juntar aos autos a certidão de protesto, não envolve 

somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, 

mas também, para que se possa proporcionar segurança jurídica e 

garantir a efetividade da tutela jurisdicional, motivo porque oportunizou à 

parte, a possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 3. 

Trata-se, portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da 

Celeridade Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à 

mercê da parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a 

inicial com os documentos essenciais ao deslinde da causa. 4. Deste 

modo, se o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído 

para emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve 

ser indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais 

de Justiça: APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 5. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, 

do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 6. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 7. Publique-se, 

registre-se, intime-se 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000243-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OI MÓVEL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA AZAMBUJA CANTELE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- Tendo o exequente 

sido intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da 

Lei 9.099/95 que dispõe o seguinte: “Não encontrando o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” 4- Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 5- 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 

e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 6- Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de 

que o requerente possa, quando souber que há bens passiveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 10- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000221-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOHAMA PERES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decididas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001221-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA COSTA SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada nos termos do art. 459 "caput", segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/95. 2. Tendo o exequente sido 

intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do art. 53, §4º da Lei 

9.099/95, que dispõe o seguinte: "Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor." 3. Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 4. 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV do CPC c/c arts. 51 

e 53, §4º, da Lei 9.099/95, EXTNTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95) 6.Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza o Enunciado 76 do FONAJE, a fim 

de que o requerente possa, quando souber que há bens passíveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em juízo. 7. Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, restando caracterizada sua desídia, hipótese em 

que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima 

invocada, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, 

condenando a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos 

termos da inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado 

com o enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, 

observando as disposições da CNGC quanto à eventuais custas 

pendentes. 5. P.R.I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decididas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-87.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT BRUCE TAYLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUÇOES EM TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 38 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 489, do CPC. 2. Tendo em vista a manifestação expressa da parte 

demandante, HOMOLOGO, com espeque no art. 200, parágrafo único e 

art. 485, inciso VIII, ambos do CPC, a desistência em apreço, declarando 

(art. 354, caput, do CPC) extinto o processo em julgamento do mérito. 3. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, consoante 

determinação dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 4. Após o trânsito em 

julgado,arquive-se promovendo as baixas e anotações necessárias. 5. 

P.R.I. 6. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002144-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA SOUZA NERIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o total pagamento da obrigação, conforme noticiado no 

ID nº 28761813, com fulcro nos artigos 513 e 924, inciso II, todos do códex 

Processual Civil, combinados com o artigo 52 da Lei nº 9.099/1995, 

DECLARO EXTINTO o processo dando por quitado o débito executado. 2- 

Diante do adimplemento do débito, foi retirada a restrição judicial do veículo 

relativo ao feito em tela, conforme comprovante anexo. 3 - Concretizada 

as providências reclamadas, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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CIDINEA RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 29564471. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA DUARTE SILVA SIFUENTE (REQUERENTE)

ABI SIFUENTE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO OAB - GO48995 (ADVOGADO(A))

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO(A))

FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA OAB - GO41399 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30518372. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

SANDRA FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30391943. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-63.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS HERCULANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 25349886. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30065621. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-30.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE JESUS PEIXOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALIAN JOALHEIROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

JOALHERIA E RELOJOARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR MUNHOZ DE BORTOLI OAB - SP356545 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário 

para conta bancária por ela indicada. Com esteio nas disposições da 

CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada no ID nº 30432880. Destarte, uma vez concretizada a 

obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu 

término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código de Processo 

Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os 

autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em julgado 

e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias 

e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001735-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANO BRANDAO PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada nos termos do art. 459 "caput", segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/95. 2. Tendo o exequente sido 

intimado para indicar bens à penhora e nada sido encontrado, 

vislumbra-se na presente demanda, mediante a impossibilidade de meios 

para saldar a dívida, causa de extinção da execução por ausência de 

condição de procedibilidade conforme entendimento do art. 53, §4º da Lei 

9.099/95, que dispõe o seguinte: "Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor." 3. Assim sendo, diante da 

impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la. 4. 

Diante do exposto, julgo, com espeque no art. 485, IV do CPC c/c arts. 51 

e 53, §4º, da Lei 9.099/95, EXTNTO o presente processo sem julgamento 

de mérito. 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95) 6.Expeça-se 

certidão de dívida conforme preconiza o Enunciado 76 do FONAJE, a fim 

de que o requerente possa, quando souber que há bens passíveis de 

penhora em nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, 

pleitear tal feito em juízo. 7. Após o trânsito em julgado providencie as 

baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 8. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Portaria

PORTARIA N. 002/2020-GAB

 O Doutor José Eduardo Mariano, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da 

Comarca de Cáceres, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, 

e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

 RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 3ª 

Vara Criminal da Comarca de Cáceres, será realizado por telefone 

funcional ou videoconferência, através da ferramenta tecnológica 

denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato prévio com o gabinete, através do telefone: (65) 99246-1277 ou 

através do email: HYPERLINK "mailto:cac.4civel@tjmt.jus.br" \h 

alecio.junior@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

 Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato e e-mail no agendamento 

prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas (se a opção for o juízo 

realizar o chamamento);

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

§1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, e não sendo resolvida a situação 
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através do telefone funcional, a reunião será redesignada, devendo o 

advogado proceder ao reagendamento.

§2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

§3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

§4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

§5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense ordinário, ou seja, de segunda à 

sexta-feira, das 12h00min às 19h00min.

Art. 5º. Caberá ao Gabinete, controlar a agenda de videoconferências via 

SKYPE e tomar todas as providências para o adequado funcionamento do 

sistema.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. Os protocolos de petições de processos já em andamento junto ao 

Juízo da Terceira Vara Criminal, deverão ser efetuados através do e-mail 

cac.3criminal@tjmt.jus.br.

Art. 8º. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo.

Art. 9° Esta portaria entra em vigor em 20 de março de 2020.

Cáceres/MT 20 de março de 2020.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito

1ª Vara Cível

Portaria

PORTARIA N. 02/2020-GAB

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara da 

Comarca de Cáceres/MT, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a epidemia decorrente do COVID-19 – Novo Coronavírus -, e 

as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 247/2020 de 16 de 

março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 23.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Púbico e Defensores Públicos, no gabinete da 1ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, será realizado por 

videoconferência, através da ferramenta tecnológica denominada Skype.

Art. 2º para que o atendimento seja realizado, deverá ser efetuado o 

contato  prév io  com o gab inete ,  a t ravés do emai l : 

luciana.peixoto@tjmt.jus.br para o regular agendamento.

Art. 3º São condições para a realização do atendimento por 

videoconferência, na presente ocasião:

I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objeto do atendimento;

II – O advogado possuir equipamento e expertise para manusear o sistema 

eletrônico em sua unidade computacional;

III - Possuir instalado em seu computador o sistema SKYPE, acesso 

adequado à internet, câmera de vídeo e microfone;

IV – Realizar o agendamento prévio estabelecido no art. 2º, informando o 

número de sua inscrição na OAB e o número do processo sobre o qual 

pretende o atendimento virtual;

V - Informar o número de telefone de contato no agendamento prévio;

VI - Informar o nome de contato SKYPE para chamamento, pelo juízo, 

através do sistema na data e hora designadas;

VI - Aguardar, na data e hora designada, a chamada eletrônica via SKYPE.

1º. Não sendo possível estabelecer conexão de vídeo e som com o 

advogado, ou deste para com o juízo, a reunião será redesignada, 

devendo o advogado proceder ao reagendamento.

2º. O advogado deverá velar para que o ambiente em que pretenda 

reunir-se em videoconferência com o juízo, seja adequado para a 

realização da reunião.

3º. Não será realizada a reunião em videoconferência caso o advogado, 

no momento de início da chamada, esteja em ambiente inadequado ou em 

movimento.

4º. Havendo impossibilidade de atendimento do magistrado ao advogado 

na data e hora agendada, haverá redesignação para o horário mais 

próximo, com comunicação ao advogado;

5º. Havendo expressivo volume de atendimentos poderá o agendamento 

ser adiado pelo Juízo, preferencialmente dentro da mesma semana em que 

registrada a solicitação de atendimento, cabendo à Secretaria e/ou 

gabinete informar ao advogado, com antecedência e justificadamente, 

qualquer alteração de agenda.

Art. 4º os atendimentos virtuais ocorrerão em todos os dias úteis, durante 

todos os dias de expediente forense.

Art. 5º. Caberá ao gabinete, juntamente com o magistrado, controlar a 

agenda de videoconferências via SKYPE e tomar todas as providências 

para o adequado funcionamento do sistema.

1°. Deverá o gabinete manter registro de todas as ligações solicitando 

agendamento, com identificação dos dados constantes no art. 3º, bem 

como o resultado do agendamento.

Art. 6°. As reuniões poderão ser gravadas e armazenadas pelo Juízo para 

eventual controle de conteúdo.

Art. 7°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo gabinete do Juízo.

Art. 8° Esta portaria entra em vigor no dia 23/03/2020.

Cáceres/MT, 20 de março de 2020

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006753-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA MARTINS DA SILVA OAB - MT26898/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RUIZ (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1006753-91.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FASE FEDERACAO DE 

ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC DE CUJUS: LUIZ CARLOS 

RUIZ Vistos. 1. Trata-se de inventário, proposto por FASE – FEDERAÇÃO 

DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL, em razão do 

falecimento do “de cujus” LUIZ CARLOS RUIZ, qualificados nos autos. 2. 

Alega a parte requerente que o de cujus deixou um único bem a 

inventariar, sendo que aludido bem havia sido cedido por doação há mais 

de 20 anos para requerente/cessionária. 3. Narra, ainda, que “a 

companheira sobrevivente e todos os herdeiros sempre foram cientes e 

concordes com a doação realizada ainda em vida pelo autor da herança, 

razão pela qual estão de pleno acordo com a presente abertura de 

inventário com cessão de direitos hereditários à requerente, cedendo 

gratuitamente todos os direitos que lhes caberiam do referido imóvel à 

cessionária, conforme expressamente consignado nas procurações por 

instrumento público já referidas e que seguem anexas”. 4. Pois bem. O 

Código Civil atual prevê, em seu artigo 1.793, que “o direito a sucessão 

aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser 

objeto de cessão por escritura pública”. 5. Assim, existem dois requisitos 

básicos para a cessão, a saber: pode ser realizada somente após a 

abertura da sucessão e a cessão deverá revestir-se de forma pública. 6. 

Assim, considerando que não há nos autos escritura pública de cessão 

de direitos hereditários, INTIME-SE a parte requerente, para que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos aludido 

documento, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1001511-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PRIMITIVA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001511-54.2019.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDO SILVA DE 

MORAES REQUERIDO: ANA PRIMITIVA DE MORAES Vistos. 1. Trata-se de 

inventário, proposto por Aparecido Silva de Moraes, em razão do 

falecimento da “de cujus” ANA PRIMITIVA DE MORAES, qualificados nos 

autos. 2. Narra o inventariante que a “de cujus” era casada em Regime de 

Bens, com Armando Carmo de Moraes. 3. Compulsando os autos, observo 

que na certidão de casamento acostada no id. 18128554, consta que 

Armando Carmo de Moraes casou-se com a Senhora Gualdina Sala de 

Moraes, pessoa estranha a lide. 4. No mais, os herdeiros requerem seja 

reconhecido o direito sucessório dos herdeiros legítimos do de cujus, e a 

partilha do bem a inventariar, bem como a Cessão de Direito do Imóvel a 

titulo oneroso ao promitente cessionário e Procurador Marco Antonio 

Corbelino. 5. Pois bem. O Código Civil atual prevê, em seu artigo 1.793, que 

“o direito a sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o 

co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”. 6. Assim, 

existem dois requisitos básicos para a cessão, a saber: pode ser 

realizada somente após a abertura da sucessão e a cessão deverá 

revestir-se de forma pública. 7. Assim, considerando que não há nos 

autos escritura pública de cessão de direitos hereditários e nem a certidão 

de casamento da falecida, INTIME-SE a parte requerente, para que emende 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos aludidos 

documentos, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único e art. 

485, incisos I, do CPC/2015). 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo 

o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1004915-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO OAB - MT25960/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. T. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1004915-16.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: CLAUDIANE DE SOUZA 

EXECUTADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA Sentença de Extinção. Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução, proposta por MARIA LUIZA DE SOUZA 

TEIXEIRA e JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, devidamente representados por 

sua genitora senhora CLAUDIANE DE SOUZA, em desfavor de JOSÉ 

CARLOS TEIXEIRA. 2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há 

informação nos autos do latente ABANDONO do feito pela parte 

requerente, haja vista que a mesma não se manifesta nos autos, mesmo 

devidamente intimada, conduta esta que permite concluir que o provimento 

judicial não é mais útil, adequado e/ou necessário. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. 3. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional, via de regra, é acessória, secundária e instrumental, 

imprescindindo de livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, 

CPC), destarte, não mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do 

Poder Judiciário in casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no 

mérito da causa. 4. Esse é o pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: 

“No sistema processual civil brasileiro vige o princípio da inércia da 

jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a petição inicial o que fixa o objeto e o 

limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 2007.013906-5, rel. Des. Marco 

Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) DISPOSITIVO. 5. Pelo exposto, 

forte na disposição do inciso III do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, condenando a parte desidiosa ao 

pagamento de custas e despesas processuais conforme § 4º do artigo 20 

do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da 

Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 6. Havendo 

participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência. 7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 9. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136497 Nr: 5702-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEGMAR GUEDES - 

OAB:282.067, SILVANA HOMSI GATO - OAB:258.302

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. retro.

Intimem-se as partes para que acostem aos autos registro de matrícula do 

imóvel que pretendem partilhar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002488-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONERES SANTOS CORREA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002488-80.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CINTYA MARIA SANTOS 

INVENTARIADO: RONERES SANTOS CORREA DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível manejada contra a 

decisão derradeira, na forma do artigo 1.022 do CPC, buscando nítida 

reforma de mérito da decisão guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. O embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada conforme artigo 1.055 do 

CPC. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de matéria 

sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam deste 

entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 
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declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Ressalto que a decisão embargada 

fundamentou, de forma clara e precisa, suas razões de decidir, ainda que 

a tese nela perfilhada não convenha aos interesses do embargante, de 

forma que a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, não 

havendo assim que se falar em contradição ou omissão. 6. Consigno que 

o pedido de retificação de registro civil não tem correlação com esses 

autos de inventário, eis que procedimentos diversos. Assim, caso queira, 

aludido pleito deve ser realizado em autos próprios. 7. Ressalto que os 

documentos juntados no id. 13487724 não comprovam de forma clara e 

precisa o reconhecimento de paternidade alegado pela requerente, aliás, 

sequer há pedido neste sentido. 8. Ante ao exposto, por não preencher os 

requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 9. 

INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006131-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. M. T. (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1006131-46.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LAERCIO TAVARES REU: 

VALDINEIA APARECIDA DE MIRANDA TAVARES Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte autora, pessoalmente, para que em 30 (trinta) dias apresente aos 

autos certidões do Registro de Imóveis onde os cônjuges tenham algum 

direito real registrado, do Registro de Títulos e Documentos do domicílio 

dos cônjuges, bem como certidão negativa Federal, Estadual e Municipal, a 

fim de se demonstrar a inexistência de prejuízo a terceiros. 2. Após, 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. 3. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001702-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001702-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ANTONIO FERREIRA 

REQUERIDO: NEUSA DE SOUZA Vistos. 1. Inicialmente observo que a 

citação restou infrutífera. Observo, ainda, que na carta precatória 

expedida para tal finalidade constou como endereço Rua da Benignidade e 

não Rua da FELICIDADE, esta última indicada no documento constante do 

ID. 18475314, fato este apontado na petição de ID. 20967442. Assim, 

DETERMINO que SE EXPEÇA nova carta precatória para a Comarca de 

Santa Barbara D’Oeste/São Paulo, instruindo-a com as cópias 

necessárias, com a finalidade de CITAR a requerida para apresentação de 

contestação, no prazo legal, devendo ser observadas às diretrizes da 

decisão inicial, bem como ATENTAR-SE ao endereço descrito no ID. 

18475314. 2. Sendo inexitosa a citação pessoal, desde já DETERMINO a 

citação por edital da parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, 

observando na espécie o regramento do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências da decisão inicial. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004748-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. F. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1004748-67.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: CARLA RAFAELA FELLON DE 

ANDRADE EXECUTADO: JOANIS TELES DE MENEZES Vistos. 1. Trata-se 

de cumprimento de sentença de alimentos proposto por YASMIM VITÓRIA 

DE ANDRADE MENEZES, representada por sua genitora CARLA RAFAELA 

FELLON DE ANDRADE, em face de JOANIS TELES DE MENEZES, todos 

qualificados nos autos. 2. Analisando detidamente os autos, vislumbro que 

a presente ação tem como escopo a satisfação/adimplemento do débito 

alimentar sob o rito de prisão civil. Recebida a inicial e devidamente citado 

e intimado para quitar a dívida, o executado quedou-se inerte (id 

21465821). 3. Dado vista ao i. representante do Ministério Público, este 

manifestou-se pela intimação da parte exequente para requerer o que 

entender de direito. 4. A parte exequente requereu a prisão civil do 

executado. 5. Vieram-me conclusos os autos. É o relato. Fundamento e 

DECIDO. 6. Deveras, inconteste o inadimplemento de título executivo certo, 

líquido e exigível, assim como a própria desídia da parte devedora em 

descumprir, injustificadamente, com suas obrigações advindas do poder 

familiar, depreendendo-se aludida conclusão consoante exposto acima. 7. 

Ademais, ao alimentante compete providenciar o pagamento a tempo e 

modo, sob pena de incorrer em mora. Para obstá-la, incumbiria ao 

executado, no prazo de três dias, pagar os débitos atuais, provar que o 

fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, providências, porém, não 

levadas a efeito pelo alimentante. 8. Ante ao exposto, DECRETO a prisão 

civil do Executado JOANIS TELES DE MENEZES pelo prazo de 03 (três) 

meses, conforme os termos do art. 528, § 3º, do Diploma Processual Civil, 

cujo fundamento encontra-se no art. 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, não 

implicando o cumprimento da pena na amortização da dívida alimentar em 

apreço (art. 528, § 5º, do CPC). 9. Antes da expedição do mandado, 

DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para atualizar o débito 

alimentar, no prazo de 10 (dez) dias. 10. Apresentado o cálculo atualizado 

da dívida, EXPEÇA-SE o mandado de prisão competente. 11. Em caso 

negativo, EXPEÇA-SE o mandado de prisão constando o débito alimentar 

indicado na petição inicial. 12. A autoridade que der concretude a presente 

ordem deverá resguardar a integridade física do executado, atentando-se 

para o fato de tratar-se de prisão civil, razão pela qual cumpre evitar sua 

segregação junto a detentos de alta periculosidade e/ou que estejam 

presos em face de conduta afeta à seara penal. 13. Extraia-se cópia dos 

autos e remeta à Autoridade Policial, vez que os fatos demonstram, em 

tese, a prática do crime de abandono material. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001127-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RIBEIRO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 
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1001127-57.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRA RIBEIRO DE 

PINHO REQUERIDO: ANTONIO FERREIRA DE PINHO Vistos. 1. RECEBO a 

inicial, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do 

CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 3. Conforme regra do 

parágrafo único do artigo 617, NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte 

requerente, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subseqüentes conforme artigo 620, sob 

pena de remoção ex vi artigo 622, I, todos do CPC/2015. 4. Sendo de 

interesse do(a) inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). 5. Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 6. Nos termos do provimento nº 56/2016 – 

CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 7. Apresentadas as primeiras 

declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do 

inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros, os 

legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e, 

se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente 

gestora judicial os dizeres do referido artigo. 8. INTIME-SE a Fazenda 

Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, 

se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 

do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 9. Concluídas 

referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o 

feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a 

Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor 

dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo 

com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 

10. Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 11. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 12. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 13. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 14. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001106-81.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MICHELLE COSTA FREITAS (REQUERENTE)

FRANCIELE COSTA FREITAS GODOY (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001106-81.2020.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA MICHELLE 

COSTA FREITAS, MARIA ANTONIA COSTA FREITAS, FRANCIELE COSTA 

FREITAS GODOY REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE CÁCERES-MT Vistos. 1. RECEBO a inicial, por estarem presentes os 

requisitos dos arts. 319, 320 e 610 do CPC/2015. 2. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. 3. Conforme regra do parágrafo único do artigo 617, 

NOMEIO INVENTARIANTE a própria parte requerente, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subseqüentes conforme artigo 620, sob pena de remoção ex vi artigo 

622, I, todos do CPC/2015. 4. Sendo de interesse do(a) inventariante, junto 

às primeiras declarações, pode ser aportado o plano de partilha amigável 

(art. 651, CPC). 5. Na mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos 

autos, as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 6. Nos termos 

do provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 7. 

Apresentadas as primeiras declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, 

CITE-SE para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros, os legatários, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente e, se houver testamento, também o 

testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres do 

referido artigo. 8. INTIME-SE a Fazenda Pública, (CPC art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias (art. 629 do CPC) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634 do CPC), 

manifestando-se expressamente. 9. Concluídas referidas citações, 

conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em 

cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes 

possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo com base 

no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015. 10. 

Superado os prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e 

manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, 

bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de 

raiz pela Fazenda Pública. 11. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e, quanto aos valores, DETERMINO a lavratura do termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se o inventariante para 

prestá-las com o plano de partilha, caso haja este último. 12. Após, digam 

as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637). 13. Se concordes, ao 

cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 (cinco) dias e, em 

seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 14. Por fim, consigno que, de 

acordo com o art. 654, do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda 

Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento 

esteja devidamente garantido. 15. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001031-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE LUIZA FAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FAZAN (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001031-42.2020.8.11.0006. REQUERENTE: JUDITE LUIZA FAZAN DE 

CUJUS: ANTONIO LUIZ FAZAN Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inventário e 

Partilha, proposta por JUDITE LUIZA FAN, em relação aos bens deixados 

pelo falecimento de ANTONIO LUIZ FAZAN. 2. O feito tramitou 

regularmente, entrementes, derradeiramente a parte autora requer a 

DESISTÊNCIA da ação (ID. 30314688), aduzindo que o provimento judicial 

não mais lhe é útil e/ou necessário. É o relato do necessário. Fundamento 

e DECIDO. 3. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, 

via de regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de 

livre e prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, 

não mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário 

in casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 4. 

Pelo exposto, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, todos 

do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, 

forte na disposição do inciso VI do artigo 267 do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito. 5. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 6. 

Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 7. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004977-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1004977-90.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista as manifestações 

das partes (Ids. 29234217 e 29302795), DETERMINO a remessa dos autos 

para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta do mutirão de perícias 

DPVAT. 2. Após a realização da perícia, CERTIFIQUE-SE nos autos 

FAÇA-OS CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006945-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON TIZIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006945-58.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Em atenção à manifestação da 

parte autora (Id. 17765540), não há que se falar em reconsideração da 

determinação judicial, visto que o requerimento administrativo prévio nas 

questões afetas ao Seguro DPVAT é requisito indispensável para a 

propositura da demanda, pois sem a negativa da seguradora em indenizar 

a vítima de acidente de trânsito em sede administrativa, não haverá 

interesse de agir. Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 839.314 e 

824.704. 2. Desta feita, de forma derradeira, INTIMO a parte autora para 

que, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de 

Id. 17215940, promova emenda à inicial apresentando o requerimento 

administrativo com a negativa da seguradora, sob pena de indeferimento 

da inicial. 3. Decorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e 

FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002840-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ DOS PASSOS VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GENNARI ALBA OAB - SP195977 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Seguradora Líder (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRAZ DOS PASSOS VELOZO (AUTOR(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1002840-04.2019.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a 

exequente para promover o devido andamento ao processo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Decorrido “in albis” o prazo, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006389-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES DE SOUZA PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1006389-56.2018.8.11.0006. Vistos. 1. INTIME-SE pessoalmente a 

exequente para promover o devido andamento ao processo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 2. Decorrido “in albis” o prazo, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003703-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1003703-91.2018.8.11.0006. Vistos. 1. Tendo em vista que parte autora 

ainda não fora submetida à perícia médica, DETERMINO a remessa dos 

autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), para inclusão na pauta do mutirão de perícias 

DPVAT. 2. Após a realização da perícia, CERTIFIQUE-SE nos autos 

FAÇA-OS CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário 

com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006530-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Autos do Processo Judicial Eletrônico nº. 
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1006530-75.2018.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT ajuizada 

por CLEIDE DA SILA MOURA em face de SEGURADORA LIDER DE 

CONSORCIOS - DPVAT, ambos qualificados no processo. 2. Em sua inicial 

(ID. 16634353 e anexos) sustenta que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 25/08/2017 que lhe acarretou lesões de caráter 

permanente. 3. Afirma que tentou administrativamente o recebimento da 

indenização e que recebera o valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais) a título de indenização. 4. Requer, portanto, pela via judicial o 

recebimento complementar da indenização no importe de R$ 5.400,00 

(cinco mil e quatrocentos reais) referentes ao Seguro DPVAT, além de 

custas e honorários advocatícios. 5. A inicial foi recebida ao ID. 17001279, 

ocasião em que fora designada audiência de conciliação e deferido a 

parte autora o benefício da gratuidade de justiça. 6. Contestação é vista 

ao ID. 18448760 e documentos anexos, alegando em síntese, 

preliminarmente a carência da ação pela falta de interesse de agir, em 

razão de que a parte autora teria recebido administrativamente o valor de 

R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Após tecer sua argumentação 

pugnou pela improcedência do pedido. 7. Réplica é vista ao Id. 19594231, 

onde a parte autora rebate os argumentos tecidos pela requerida em sede 

de contestação, pugnando pela procedência da demanda face a 

necessidade de complementação do valor da indenização. 8. Termo de 

sessão de conciliação é visto ao Id. 22529163, ocasião em que as partes 

não entraram em acordo, sendo a parte autora submetida à perícia médica 

conforme laudo pericial de Id. 22529572. 9. A autora ao Id. 22692051 

manifestou concordância quanto ao laudo médico. 10. A requerida 

manifestou-se ao Id. 22852823 reiterando que houve pagamento em sede 

administrativa e que a parte autora somente faria jus ao recebimento do 

valor demonstrado na inicial, em razão do laudo pericial. 11. Ao Id. 

23713491 consta intimação das partes para que especifiquem provas a 

serem produzidas. 12. Ambas as partes manifestaram pelo desinteresse 

na produção de provas, requerendo pelo julgamento antecipado da lide 

(Ids. 23879179 e 24246929). É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 13. De plano, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, eis que não há necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR 

SUSCITADA 14. Quanto a preliminar da falta de interesse de agir da parte 

autora, entendo que razão não assiste a requerida, visto que a parte 

autora não negou em momento algum ter recebido o valor de R$ 4.050,00 

(quatro mil e cinquenta reais) em sede administrativa, contudo, por não 

concordar com o valor recebido, requer a “complementação”, sendo tal 

questão deverá ser abordada no mérito da demanda, razão pela qual, 

INDEFIRO preliminar suscitada e passo a julgamento de mérito. 15. Não 

havendo preliminares ou questões pendentes de análise, DECLARO 

SANEADO o feito e passo a fundamentação e ao mérito. 16. No caso em 

tela, verifico que a questão central refere-se ao pagamento integral de 

seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. 17. O pleito exordial apoia-se na Lei 

nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT) que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito ocasionados por veículos que circulam em via 

terrestre, ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo 

sinistrado. 18. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A 

partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de veículos 

automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais uma 

hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 

1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. 19. Assim, 

para o recebimento da indenização pretendida pela parte autora é 

necessário que a vítima de acidente de trânsito esteja acometida de 

invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, 

inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à 

indenização securitária pleiteada. 20. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. 21. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: “Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente”. 21. No caso em apreço, a partir da análise da 

documentação trazida juntamente com a petição inicial, aliada a avaliação 

médica, concluo que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. 22. A avaliação médica 

realizada foi categórica em afirmar que as lesões da parte autora foram 

provenientes de acidente automobilístico, apontando, ainda, que as 

regiões acometidas são: “estrutura torácica” e “punho esquerdo”, o que 

condiz com os documentos médicos apresentados pela parte autora junto 

à exordial. 23. Deste modo, não há que se falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 24. 

Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora sofreu lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 75% (intensa) no punho esquerdo e 75% (intensa) na 

estrutura torácica. 25. Veja-se que todas essas considerações feitas na 

avaliação médica vão ao encontro dos demais documentos constantes 

dos autos, aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional 

capacitado na área médica, não havendo nada que desabone o referido 

trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tenho que o laudo 

médico é prova forte aliado às demais para demonstrar que a requerente 

está acometida por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. 26. 

Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso 

dos autos, vislumbro que ela é essencial e demonstra de maneira clara, o 

grau e a lesão da parte autora, ou seja, foi satisfatoriamente 

esclarecedora. 27. Pois bem, em se tratando de indenização referente ao 

seguro DPVAT a quantificação do valor a ser recebido submete-se à 

situação adequada a cada caso conforme tabela contida na própria 

legislação. 28. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. 29. Partindo dessas premissas, como no caso da parte autora 

houve a perda parcial incompleta, 75% (intensa) no punho esquerdo e 

75% (intensa) na estrutura torácica, o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: · PUNHO ESQUERDO: 13.500,00 x 25 % = 

3.375,00 x 75% = R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). · ESTRUTURA TORÁCICA: 13.500,00 X 100 % = 

13.500,00 X 75% = R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte cinco reais). · 

TOTAL APÓS ABATIMENTO DO VALOR JÁ RECEBIDO: R$ 2.531,25 + R$ 

10.125,00 – R$ 4.050,00 = R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e 

vinte e cinco centavos). 30. Desta feita, em consonância com a Lei n. 

6.194/1974, vislumbro que a parte autora faz jus ao recebimento do valor 

acima obtido. DISPOSITIVO 31. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial CONDENANDO a requerida ao pagamento de 

indenização referente ao seguro DPVAT em favor da parte autora no valor 

de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) 

sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, 

com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974. 32. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. 33. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. 34. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 

35. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 36. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006425-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo de Judicial Eletrônico nº. 

1006425-98.2018.8.11.0006. Sentença de Extinção. Vistos. 1. Trata-se 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO ACIDENTÁRIO [DPVAT] ajuizada por 

ADRIANO MENDONÇA DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Intimada a parte autora a 

promover emenda à inicial promovendo a juntada do requerimento 

administrativo prévio junto à seguradora (Id. 24555450), vislumbro que a 

parte autora manteve-se inerte. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 3. O Código de Processo Civil assim estabelece em 

seu art. 321: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” 4. No 

julgamento Recurso Extraordinário nº. 839.314/MA, o Supremo Tribunal 

Federal (STF), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, entendeu ser 

necessário o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, isso 

porque, ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio 

requerimento administrativo, sendo certo que a ausência de postulação 

junto à seguradora evidenciaria a falta de interesse de agir, podendo o 

julgado ser perfeitamente aplicado na presente demanda. Eis o 

entendimento do STF: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631.240-RG.1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a 

direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado 

só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso 

DESPROVIDO . (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

10/10/2014, publicado em 16/10/2014).” (grifo nosso) 5. Isto posto, visto 

que a parte autora quedou-se inerte ante a determinação do juízo em 

promover emenda à inicial a fim de demonstrar seu interesse de agir, o 

indeferimento da inicial com base no art. 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 é a medida que se impõe. 6. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, com fundamento no art. 485, I do CPC/2015. 7. 

Presentes os elementos que evidenciam a situação hipossuficiente, 

DEFIRO a gratuidade de justiça com espeque no art. 98 do CPC/2015. 8. 

CONDENO ao autor ao pagamento das custas judiciais, contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade face ao beneficio da gratuidade de justiça. 9. 

Por fim, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 10. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 11. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004093-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004093-27.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA REQUERIDO: JOSE BRITO 

DE SOUZA JUNIOR Vistos, etc... O pedido de id. Num. 30473655 extrapola 

o objeto da carta precatória, pois foi solicitado que este juízo procedesse 

a intimação pessoal. Por entender que a competência para análise do 

pedido é do Juízo Deprecante, proceda a remessa dos atos aqui 

praticados ao Juízo Deprecante e após, arquive-se. Cáceres/MT, 23 de 

março de 2020.? Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003294-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GRANGEIRO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003294-81.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A REU: JOSE CARLOS GRANGEIRO 

Vistos e etc. Tendo em vista as tentativas infrutíferas de citação do 

requerido, defiro o pedido de pesquisa de endereço do mesmo. Segue o 

resultado: CPF: 550.333.509-00 Nome Completo: JOSE CARLOS 

GRANGEIRO Nome da Mãe: DALGISA JOSE GRANGEIRO Data de 

Nascimento: 24/05/1965 Título de Eleitor: 0036299590663 Endereço: 

BRASIL 770 CPA II CEP: 78055-508 Municipio: CUIABA UF: MT Dados do 

Eleitor Nome JOSE CARLOS GRANGEIRO Título 036299590663 Data Nasc. 

24/05/1965 Zona 49 Endereço COMUNIDADE LIMPO GRANDE0 - ZONA 

RURAL Município VÁRZEA GRANDE UF MT Data Domicílio 11/11/1999 

Nome Pai NESTOR AMARO GRANGEIRO Nome Mãe DALGISA JOSE 

GRANGEIRO Natura l idade URAÍ ,  PR Cód.  Va l idação 

37c09f4d55065fe394139fa9ae99e95 Dados do Proprietário Nome JOSE 

CARLOS GRANGEIRO CPF/CNPJ 550.333.509-00 Endereço RUA 

ARGENTINA, N° 37, QD 11, PQ DAS NACOES - VARZEA GRANDE - MT, 

CEP: 78115-000 Designe nova data da audiência. Expeçam-se mandados 

para cumprimento em cada endereço - 1 mandado para a comarca de 

Cuiaba e 1 mandado para a comarca de Várzea Grande para fins de 

citação e intimação. Para a hipótese de não ser localizado, cite por edital. 

Nesse caso, após o transcurso do prazo do edital, sem que o Requerido 

apresente defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública para atuar no 

processo na qualidade de Curador Especial, nos termos do art. 9º, inciso II 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. 

Ricardo Alexandre R. Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO GOMES NETO (REU)

NEIDE VINDOURA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 19 de Agosto de 2019 as 17h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 
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multa. Certidão, 23 de maio de 2019. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORACIO DE SOUZA DIAS LARA (AUTOR(A))

ELIANE RAMOS CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CORDEIRO (REU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, apresente impugnação. Cáceres, 24 de 

março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005636-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 21 de Janeiro de 2020 as 09h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 24 de outubro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001273-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSIMAR GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação concentrada Designada Para o dia 06 de Dezembro de 2019 

as 08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização 

da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, 

sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Cáceres, 11 de outubro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000140-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY SANTOS DA MOTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 24 de março de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que Compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos - Cejusc. Marcos José Cosme a Silva Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO CIÊNCIA DA PORTARIA04 /2020 COMPARECER EM 

AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para ciência, 

considerando o teor do Oficio circular nº 15/2020 do TJMT determinando a 

suspensão por 30 dias de todos os eventos e solenidades nos prédios do 

Poder Judiciário revogou a portaria 02/2020 CEJUSC, restou prejudicado o 

primeiro evento da pauta concentrada DPVAT do dia 17/04/2020 devendo 

as audiências já agendadas serem automaticamente incluídas no segundo 

evento para o dia 07/08/2020 a partir das 08h00min, bem como, intimo para 

que Compareçam acompanhando seus clientes na Audiência de 

Conciliação designada para o dia 07 de agosto de 2020 às 08h00min, que 

será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário 
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de Solução de Conflitos - Cejusc. Marcos José Cosme a Silva Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003294-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GRANGEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecerem na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 31 de Janeiro de 2020 as 08h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 28 de novembro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184920 Nr: 5187-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA, 

IDALINA SILVEIRA CRUZ, ANITA DA SILVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JÚNIOR - OAB:23137/O

 Certifico que, em consulta aos autos e ao Sistema Apolo , verifica-se que 

a Drº Louise Rainer Pereira Gionédis encontra-se devidamente 

cadastrada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000551-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO OAB - 002.869.121-04 (REPRESENTANTE)

KAMILLA GOMES FRADE OAB - MT26347/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

HOSPITAL SÃO LUIZ (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000551-64.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS REPRESENTANTE: NILMARA 

DE CARVALHO REU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL, HOSPITAL SÃO LUIZ Em relação ao requerimento 

retro, de fato deve-se reconhecer a omissão do Juízo quanto a imposição 

de advertência quanto a possibilidade de multa diária para o caso de 

descumprimento da ordem judicial. Vê-se que na inicial a parte autora 

postulou além da tutela de urgência, o arbitramento de multa diária para o 

caso de seu descumprimento. Já na decisão que acolheu a pretensão 

inicial da autora, o Juízo deixou de consignar a advertência quanto a 

hipótese de descumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, nos termos 

do art. 139, IV do Código de Processo Civil, anoto que para o caso de 

descumprimento da tutela de urgência, incorrerá em desfavor da ré a 

multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no cumprimento da 

ordem judicial. Assim sendo, ficam acolhidos os embargos de declaração 

ante o reconhecimento da omissão. Assinalo que fica mantido o prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da ordem judicial cujo termo 

inicial iniciar-se-á com a juntada do mandado de intimação. Como a parte 

Requerida já foi citada, expeça-se novo mandado de intimação da parte ré, 

dando-lhe conhecimento da presente decisão, a fim de que fique bem 

ciente quanto a multa a ser aplicada em caso de descumprimento da 

decisão que deferiu a tutela de urgência postulada. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 23 de Março de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005370-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA BENEIL DE SOUZA LIRA (REU)

ETERGINO JOSE DE LIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIRA CEBALHO OAB - RO7983 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005370-15.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

AFONSO NEI FONTES RAMIRES REU: ETERGINO JOSE DE LIRA, ILDA 

BENEIL DE SOUZA LIRA Cuida-se de ação possessória. A preliminar de 

nulidade da citação não merece acolhimento. Depreende do teor da 

certidão de id. Num. 15446475 que o Oficial de Justiça cumpriu com todos 

os ditames do Código de Processo Civil, existindo indícios de que os 

Requeridos dificultaram e ocultaram para citação pessoal. Por conta dos 

indícios apurados pelo Oficial de Justiça, não podem os Requeridos utilizar 

argumentos com vistas a nulidade do ato, quando eles mesmos quem 

deram causa a impedir a citação pessoal, com entrega da contrafé e 

ciência com antecedência dos fatos descritos na petição inicial. Assim, 

rejeito a preliminar. A discussão travada na lide diz respeito a posse e a 

pratica ou não da pratica de esbulho pelos Requeridos. Embora a posse 

seja arguida conjuntamente com a alegação de domínio, a essência da lide 

fica circunscrita a discussão possessória e não dominial. Na sentença 

deve ser enfrentada apenas se no local da disputa quem exercia a posse. 

Só por este aspecto, deve ser afastado pedido de produção de prova 

pericial. Se eventualmente os autores exercem posse de área dominial do 

Estado ou União, somente estes é quem teria legitimidade para postular a 

perícia e exigir a retirada. Fica indeferido, portanto, o pedido de prova 

pericial No mais, sendo pertinente as demais provas pleiteadas, defiro a 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de junho de 2020, às 

horas. Fixo prazo de 15 dias para indicação/aditamento do rol de 

testemunhas. Fica a cargo da parte providenciar a intimação da 

testemunha, nos termos do art. 455 do CPC. Intimem as partes para 

comparecimento, com as advertências do art. 385, § 1º do CPC. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 23 de março de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001330-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAIRIS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adriano Pessoa (REQUERIDO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001330-24.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: JOSE DAIRIS DA ROCHA REQUERIDO: ADRIANO PESSOA, 

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 
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LTDA - ME Defiro parcialmente os pedidos de id. 29578339. sendo 

penhora em dinheiro e pesquisa de veículos via renajud. Acaso não seja 

bloqueado valor suficiente, manifeste o Credor sobre o resultado da 

pesquisa de veículos, em 15 dias. No que tange a requisição da 

declaração do imposto de renda, somente será deferido após esgotadas 

às diligências para busca de bens. Intime-se. Caceres, 26 de fevereiro de 

2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004379-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BARRANCO LADEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004379-73.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROSA BARRANCO LADEIA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Reitero a intimação da credora para que manifeste e 

requeira o que entender ser pertinente ao feito. Deve ainda a Autora 

atentar e manifestar no termos do art. 10 do CPC sobre fato 

superveniente: decretação da falência da Requerida. Fixo prazo de 15 

dias. Acaso persista a inércia, arquive-se. Cáceres/MT, 23 de Março de 

2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (EXECUTADO)

SOLANGE CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000011-21.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA 

- ME, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER, SOLANGE CARDOSO Defiro o 

pedido de penhora em dinheiro. Acaso não seja bloqueado valor 

suficiente, defiro a pesquisa de veículos via Renajud. Como na última 

manifestação o Credor demonstrou ter diligenciado e identificado apenas 

um bem, já consolidado para a Caixa Econômica Federal, conjuntamente 

com o parágrafo anterior, fica deferido a pesquisa de bens das últimas 

duas declarações, ITR, e DOI. Adote a escrivania às providências 

pertinentes para restringir o acesso apenas para as partes as 

informações fiscais. Com a juntada do resultado, intimem as partes. 

Caceres, 18 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000042-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ODEMAR GATTASS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000042-41.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL REU: JOAO ODEMAR 

GATTASS JUNIOR Defiro penhora em dinheiro. Defiro ainda pesquisa de 

veículos. Acaso não seja penhorado valores suficientes, indique o Credor 

bens passíveis de penhora, em quinze dias. Esclareça o Credor quanto o 

interesse na averbação da dívida nos registros do Serasa. Acaso 

manifeste favorável, desde já fica deferido o pedido. Caceres, 20 de 

março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Cuida-se de execução de tutela de 

urgência concedida. Em síntese, na decisão concessiva foi determinado: 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, IMPONDO aos REQUERIDOS a 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, no sentido de que o mesmo CUSTEIE o tratamento 

médico e despesas com medicamentos que forem necessários aos 

autores, especialmente à autora, ainda com graves ferimentos, visando a 

sua reabilitação, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, salvo 

superveniência de decisão judicial que dispor de modo diverso, bem como 

eventuais despesas com deslocamento até o local de tratamento. Como a 

Autora demonstrou que auferia renda, cessada por conta do acidente, 

fica ainda deferida tutela para que os Requeridos sejam compelidos a 

custearem, provisoriamente, em favor da Autora a quantia correspondente 

a 01 (um) salário mínimo, até ulterior convalescença no curso da ação 

e/ou ulterior decisão em sentido contrário. A decisão foi concedida há 

mais de dois anos e os Requeridos não demonstram o mínimo interesse no 

cumprimento, justificando existência de garantia contratual de seguro. A 

decisão concedida foi amparada na necessidade alimentar e de saúde da 

Credora. A nomeação de bens como garantia embora salutar, não atende 

aos comandos da obrigação imposta, eis que durante todo o lapso 

temporal, a Autora esta totalmente desamparada financeiramente. Assim, 

estando o pedido de id. Num. 25506822 em consonância com decisão 

proferida, é de deferir o pedido de penhora em dinheiro e pesquisa de 

veículos. Por outro lado, a quebra do sigilo fiscal deve ser indeferido, pois 

somente cabível quando esgotadas às diligências. Com a juntada do 

resultado, intimem as partes para manifestação, em dez dias. Caceres , 20 

de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO GOMES NETO (REU)

NEIDE VINDOURA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 1001991-66.2018.8.11.0006 AUTOR(A): ROSILENE DA SILVA 

RIBEIRO Advogados do(a) AUTOR(A): CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES - MT23156/O, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - MT0014325A, 

JEISON BATISTA DE ALMEIDA - MT24495/B REU: NEIDE VINDOURA, 

ERNESTO GOMES NETO A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas já 

recolhidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Intime-se. Caceres, 23 de março de 2020. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003268-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003268-83.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOANA DE FATIMA SOARES DA SILVA REU: BANCO AGIBANK S/A 

JOANA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA ajuizou a presente ação revisional 

contratual c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do 

BANCO AGIBANK S/A alegando que contratou com o Réu empréstimo no 

valor valor de R$ 1504,24 reais para pagamento em 15 parcelas de R$ 

217,22 reais, com incidência de taxa mensal de 10,99 % ao mês. Aduz 

que a taxa extrapola a média de mercado, além de ser inserida cláusula de 

capitalização de juros sem ser informada. Defende que a taxa mensal na 

época da contratação era de 6,6 % ao mês, e entende configurado danos 

morais, por conta do comportamento do Requerido que entende abusivo. 

Requereu ao final a revisão do contrato para redução da taxa de juros em 

conformidade com a taxa média de mercado, a repetição do indébito do 

que pagou a maior, o afastamento cobrança capitalizada dos juros e a 

condenação do Requerido em danos morais – id. Num. 20825582. Inicial 

instruída com cópia do contrato – id. Num. 20825892 e tabela da taxa das 

operações bancárias – id. Num. 20825895. Citado o Requerido apresentou 

defesa sustentando preliminar de falta de interesse processual e 

impossibilidade jurídica do pedido, estas embasadas nas súmulas 121. 539 

e 541 do STJ. No mérito defende a regularidade do contratual, impugna 

todos os pedidos, apresenta proposta de acordo e requer ao final a total 

improcedência – id. Num. 22859387. Conciliação não exitosa – id. Num. 

23523506. Impugnação apresentada no id. Num. 24716581. Oportunizado 

manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, apenas a 

Autora peticionou e postulou pelo julgamento antecipado da lide - Num. 

26414131. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de ação revisional de 

contrato bancário. O feito comporta imediato julgamento por versar sobre 

matéria de direito, e as provas já apresentadas possibilitam a 

compreensão pelo juízo para prolatar a sentença. Ademais, as partes 

tiveram a oportunidade de especificar a produção de provas, 

manifestando apenas a Autora pelo julgamento antecipado da lide. As 

preliminares arguidas devem ser afastadas. Nenhuma tutela será prestada 

de ofício sem o devido pedido expresso da parte e, o pleito inicial não tem 

qualquer vedação legal. Ademais, eventual pretensão que não tem amparo 

será rejeitada e enfrentada no mérito. É incontroverso a existência da 

relação jurídica formalizada entre as partes. Incontroverso ainda o valor 

do empréstimo, número de parcelas, valor da prestação e encargos 

incidentes, residindo o dissenso em relação a abusividade ou não da taxa 

mensal de juros e a legalidade ou não da incidência de juros capitalizados. 

O contrato cédula demonstra de forma ostensiva os encargos do 

empréstimo, cumprindo com os ditames do Código de Defesa do 

Consumidor. No que toca à capitalização mensal dos juros, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que 

sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da 

edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 

2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 

Nesse sentido: AgRg no REsp 1.068.984/MS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 29.6.2010; AgRg no Ag 

1.266.124/SC, Terceira Turma, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 

7.5.2010; AgRg no REsp 1.018.798/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO - Desembargador Convocado do 

TJAP -, DJe de 1º.7.2010; AgRg nos EDcl no REsp 733.548/RS, Quarta 

Turma, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12.4.2010. 

Assim, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: (I) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31.3.2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada pela MP 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe de 1º.3.2010); e (II) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Quanto ao primeiro requisito, cumpre 

anotar, por oportuno, que o STJ assentou o entendimento de que "o artigo 

5.º da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização dos juros 

remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos 

bancários celebrados após 31-03-2000, data em que o dispositivo foi 

introduzido na MP 1963-17" (REsp 602.068/RS, Relator o Ministro ANTÔNIO 

DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 21/3/2005). Quanto ao 

segundo requisito, ressalta-se que, de acordo com o entendimento 

pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, há previsão 

expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal 

quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 

Nesse sentido: REsp 1.220.930/RS, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, 

DJe de 9.2.2011; AgRg no REsp 735.140/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 5.12.2005; AgRg no REsp 

735.711/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

DJ de 12.9.2005; AgRg no REsp 714.510/RS, Quarta Turma, Relator o 

Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 22.8.2005; AgRg no REsp 

809.882/RS, Relator o Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ de 

24.4.2006. No caso presente, como anotado acima a taxa de juros 

contratada perfaz em 10,99 % ao mês (taxa nominal) e a taxa efetiva 

anual de 249,47 % ao ano, cumprindo os requisitos antes destacados. 

Multiplicando a taxa nominal por 12, não coincide com a taxa efetiva anual, 

o que demonstra a existência de que a capitalização dos juros foi 

expressamente pactuada no contrato. Do que foi exposto, veja julgado do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA 

VIGÊNCIA DA MP 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O Nº 2.170-36/2001. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. 1. Para a cobrança da capitalização 

mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos 

seguintes requisitos: (I) legislação específica possibilitando a pactuação, 

como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP 

1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36/2001), em vigência em face do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001 (AgRg no REsp 1.052.298/MS, 

Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 1º/3/2010); e 

(II) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 2. De acordo com 

o entendimento pacificado no âmbito da Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, há previsão expressa de cobrança de juros 

capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 3. O Tribunal a quo, em suas 

razões de decidir, utilizou-se também de fundamento infraconstitucional, 

qual seja o art. 4º do Decreto 22.626/1933. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1077283/DF, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

03/09/2013) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE 

DE PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO 

DA MENSAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PROVIDA 

PARCIALMENTE. 1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à 

taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a 

abusividade do percentual contratado. Dissentir das conclusões do 

acórdão recorrido, que entendeu ser abusiva a taxa contratada, é inviável 

em recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. "A 
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capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora 

para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo da 

controvérsia (art. 543-C do CPC). 3. No caso, o acórdão recorrido aludiu 

expressamente aos percentuais das taxas anual e mensal de juros. Dessa 

forma, é possível a cobrança dos juros capitalizados na forma contratada. 

4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (AgRg no AREsp 

42.668/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013) No caso a Autora afirma que o 

Requerido não demonstrou de forma ostensiva e informou previamente os 

critérios adotados para a cobrança dos juros. Além de não trazer prova 

algum do alegado, deve a parte Autora atentar que o contrato faz lei entre 

as partes, não podendo diante de um contrato expresso alegar 

desconhecer suas cláusulas devidamente expressas. A pratica adotada 

pela Requerida esta em conformidade com a legislação e jurisprudência, 

desconhecendo este juízo uma única instituição financeira que conceda 

crédito utilizando a metodologia dos juros simples. No segundo ponto: taxa 

mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, as provas 

produzidas, comprovam o alegado pela Autora. É que extrai do documento 

de id. Num. 20825895, atestando que a taxa média da operação objeto da 

lide na época da contratação era de 6,6 % ao mês, ao contrário da taxa 

efetivamente adotada no instrumento contratual que foi de 10,99 % ao 

mês. É desnecessário maiores considerações para afirmar que a 

jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva 

a taxa de juros que ultrapasse a taxa média de mercado. No julgamento do 

REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de 

Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de 

Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser 

aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE 

PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA 

MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO 

JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 

596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 

remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 

591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor 

em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente 

demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da 

abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual 

(juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].” (REsp 

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei) Existindo comprovação do 

alegado, o valor da parcela deve ser readequado em conformidade com a 

taxa média de mercado, no caso, 6,6 % ao mês, devendo todos os valores 

pagos a maior ser restituídos para a Autora. Pleiteia ainda a Autora 

indenização por danos morais. A simples cobrança da taxa mensal de 

juros superior a taxa média de mercado não traduz em violação a honra do 

contratante, devendo, demonstrar no caso concreto, a sua ocorrência, 

sob pena de ser estabelecido responsabilidade objetiva e indevida. A 

Autora teve a oportunidade de comprovar o alegado e pleiteou o 

julgamento antecipado. Ausente prova do alegado, o afastamento da 

pretensão é medida que se impõe. No tocante a pretensão à repetição de 

indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a 

restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento 

ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de 

forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição 

financeira Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação revisional nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC apenas para declarar a abusividade da 

taxa mensal de juros e reduzi-la em conformidade com a taxa média de 

mercado de 6,6 % ao mês, Por decorrência, deverá a Requerida restituir, 

na forma simples, os valores pagos a maior, com incidência de correção 

monetária – INPC e juros de mora, correspondente à taxa reduzida, desde 

a data de cada pagamento das parcelas, até a data da efetiva liquidação. 

No mais, julgo improcedente os demais pedidos. Existindo sucumbência 

recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, 

fica a parte Autora condenada a 50 % sobre o valor das custas e 

despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao 

pagamento na proporção de 50 % do valor devido. No que tange aos 

honorários, arbitro o valor total em 10 % sobre o valor da causa. Sobre o 

valor resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 50 % do 

valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos 

honorários em prol do Advogado da Autora no percentual de 50 % do 

valor arbitrado. Como a parte Autora é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Autora para que 

implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Caceres, 24 de março de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006990-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZALINA CEZARIA DA SILVA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Atingida a finalidade do protesto judicial, ao arquivo.

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62288 Nr: 8489-21.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

8489-21.2006.811.0006, Protocolo 62288, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 8816-92.2008.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOVIÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEMARI BARRETO VILA - 

OAB:299.228/SP, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

8816-92.2008.811.0006, Protocolo 82353, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83759 Nr: 10277-02.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

10277-02.2008.811.0006, Protocolo 83759, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147317 Nr: 5639-81.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORIBIO ALINOR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO, para devolução dos autos nº 

5639-81.2012.811.0006, Protocolo 147317, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005207-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE JESUS GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005207-35.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.094,32 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EDSON DE JESUS GONCALVES FINALIDADE: CITAÇÃO 

do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

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

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 7.803,75 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): CERTIDÃO Nº 15453 / 2018, que 

pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE 

SOUSA RIBEIRO, digitei e assino digitalmente. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005865-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDY OURIVES SILVA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005865-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.681,89 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LEDY OURIVES SILVA DE CARVALHO Endereço: RUA 

D, 61, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005142-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005142-40.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.463,43 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: IGI Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 

312, CAVALHADA II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003824-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003824-22.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.349,41 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA Endereço: 

RUA CASTRO ALVES, 48, MONTE VERDE, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

23 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002126-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVAIR DALLA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1002126-44.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 75.727,82 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: EVAIR DALLA COSTA 

Endereço: RUA SANTA IZABEL, 52, SANTA IZABEL, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

23 de março de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000185-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SULANIUDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA MANDADO DE CITAÇÃO 

- EXECUÇÃO FISCAL Oficial de Justiça: ZONA 3 Diligência: ID. XXX 

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

C A R L A  R I B E I R O  V I A N A  Q U I N T O  P R O C E S S O  n. 

1000185-59.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.240,48 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA SULANIUDA DA SILVA Endereço: RUA DOS 

MATIAS, S/N, QUADRA 03, LOTE 05, JARDIM CIDADE NOVA, CÁCERES – 

MT.Telefones: (65) 99618-9090, (65) 99912-8398. FINALIDADE: EFETUAR 

A CITAÇÃO do(s) executado(s) acima descrito(s) para que no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de 

mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garanta a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80). Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução, 

deverá o Oficial de Justiça proceder aos seguintes atos executórios: 1. 

PENHORAR OU ARRESTAR os bens do(a) executado(a), tantos quantos 

bastem para a garantia da execução, na forma dos artigos 10 e 11, da Lei 

6.830/80, devendo constar do auto também a avaliação dos bens 

penhorados. 2. INTIMAR da penhora a parte devedora e recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

cônjuge do executado(a), se casado for, dando ciência do prazo de 30 

(trinta) dias para o oferecimento de embargos, contados do depósito, da 

juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16 

da Lei 6.830/80). 3. INTIMAR o Oficial do Registro de Imóveis competente 
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para que proceda ao registro (art. 7º, IV e art. 14, I da Lei 6.830/80). 

Recaindo a penhora em veículo deverá intimar o órgão competente, 

valendo este como mandado de registro, a quem os destinatários deverão 

das cumprimento independentemente do pagamento de custas ou 

emolumentos (art. 7º, IV da Lei 6.830/80). Recaindo a penhora sob ações, 

debêntures, ou qualquer outro tipo de crédito ou direito societário 

nominativo, deverá intimar a bolsa de valores, a sociedade comercial ou 

junta comercial para o devido registro. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Em 

caso de nomeação de bens à penhora, deverá a parte devedora observar 

as disposições do art. 835 do Código de Processo Civil, bem como 

apresentar documento comprobatório de propriedade e inexistência de 

ônus, indicando o valor dos bens. 2. Deverá, ainda, a parte devedora, 

comparecer em cartório para assinar o termo de penhora e depósito, 

acompanhada de seu cônjuge, em se tratando de bem imóvel, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da sua intimação da aceitação dos bens pela parte 

credora, sob pena de a nomeação ser declarada ineficaz e de a penhora 

se efetuar por Oficial de Justiça. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. Cáceres/MT, 23 de março de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005042-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CÁCERES-MT Ref.: 1005042-85.2018.8.11.0006 / 

CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES O MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, já 

qualificado nos autos em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência 

expor e requerer conforme segue. Observa-se dos autos que já foram 

tentadas diversas diligências no sentido de localizador o devedor por AR e 

Oficial de Justiça. Como ele não está em nenhum dos endereços viáveis, 

já consultados no CDL e no SAT/RLZ, é o caso de citação por edital. Está 

presente um de seus pressupostos autorizadores: Art. 257. São 

requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do 

oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; O CPC, 

todavia, condiciona a verificação de que o citando está em local ignorado 

ou incerto à consulta, por parte do órgão jurisdicional, aos cadastros 

públicos vinculados ao Poder Judiciário. Art. 256. A citação por edital será 

feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o citando; § 3o O réu será considerado em local ignorado ou 

incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante 

requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros 

de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Assim, 

requer a Vossa Excelência: a) a citação por edital de CIBELIA MARIA 

LENTE DE MENEZES. Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Cáceres-MT, 16 de janeiro de 2020. Roberto Carlos Ferreira Mendes 

Procurador Municipal OAB/MT 4.126 Vinícius Santos Morais Barbosa 

Estagiário

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004639-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO VALENTIM DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004639-19.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.223,19 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: DONATO VALENTIM DE ARRUDA FINALIDADE: CITAÇÃO 

do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

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

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.440,99 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): CERTIDÃO Nº 17921 / 2018, que 

pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 
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conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE 

SOUSA RIBEIRO, Téc. Judiciária, digitei. CÁCERES , 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004792-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PASMA KLAU (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004792-52.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.838,14 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ODAIR PASMA KLAU FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

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

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.119,2 RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): CERTIDÃO Nº 17385 / 2018, que 

pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se.E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE 

SOUSA RIBEIRO, digitei. CACERES, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005159-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARTINS GONSALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005159-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.455,42 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LUIZ MARTINS GONSALVES FINALIDADE: CITAÇÃO 

do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

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

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 6.000,95 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): CERTIDÃO Nº 15172 / 2018, que 

pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 
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artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. CÁCERES-MT, 24 de março de 2020.Eu, 

TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 9355, 

Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004649-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDEFONSO ARAUJO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004649-63.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.332,35 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ILDEFONSO ARAUJO Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 

15, JARDIM GUANABARA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.332,35 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) 

Certidão(ões) de DÍVIDA ATIVA n.(s): 17826/2018, 17827/2018, 

17828/2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita. 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

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

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

de costume e publicado na forma da Lei. CÁCERES-MT, 24 de março de 

2020. Eu, TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 

9355, Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005020-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO JARA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005020-27.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.670,02 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ARGEMIRO JARA, CPF: 034.263.001-68, Solteiro(a), 

Brasileira, , RG: 822.966 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 7.670,02 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) Certidão(ões) de 

DÍVIDA ATIVA n.(s): 15247/2018, 15248/2018, 15249/2018, 15250/2018, 

que pretende a satisfação da divida acima descrita. DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. CÁCERES-MT, 24 de março de 2020. Eu, 

TATIANA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA RIBEIRO, Matrícula 9355, 

Téc. Judiciária, digitei. (Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003590-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CARVALHO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ESPOLIO DE GERALDO DE CARVALHO, na qual o 

exequente pugna pela extinção do feito em razão do falecimento do 

executado antes da citação. Ocorre, no entanto, que o falecimento do 

executado, in casu, não importa óbice ao normal prosseguimento do feito, 

visto que a ação desde o início move-se contra o espólio do de cujus, 

conforme colhe-se da exordial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de extinção retro, pelas razões já 

expostas; b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe endereço atualizado para citação do executado, sob pena de 

suspensão e posterior arquivamento do feito; c) Após, conclusos; d) Às 

providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002677-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000469-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE CAMPOS LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra DAVID DE CAMPOS LEITE, na qual o exequente 

juntou pedido de extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. É facultado ao exequente a 

desistência parcial ou total da execução, nos termos do art. 775 do Código 

de Processo Civil. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E EXTINGUIR O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 485, VIII, c/c art. 775, ambos 

do CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Transitado em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003106-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JORGE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra DAVID DE CAMPOS LEITE, na qual o exequente 

juntou pedido de extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. É facultado ao exequente a 

desistência parcial ou total da execução, nos termos do art. 775 do Código 

de Processo Civil. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E EXTINGUIR O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 485, VIII, c/c art. 775, ambos 

do CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Transitado em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004259-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON VIEGAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003707-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELUISIO CAITANO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos administrativamente; d) Custas 

pelo executado; e) Determino o levantamento de eventuais penhoras 

ocorridas neste feito; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003722-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA REGINA DA ROCHA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003916-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SABINO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra BENEDITO SABINO DA COSTA, na qual o exequente 

juntou pedido de extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. É facultado ao exequente a 

desistência parcial ou total da execução, nos termos do art. 775 do Código 

de Processo Civil. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E EXTINGUIR O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 485, VIII c/c art. 775, ambos do 

CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Transitado em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000227-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA HELENA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Sem custas; d) 

Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; e) Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao arquivo com as 

baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004996-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZMAR DELUQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra LUIZMAR DELUQUE, na qual o exequente requer a 

extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e decido. O exequente aduz, em síntese, a) 

parcelamento e novação da dívida inscrita na CDA 18858/2018 (ID 

24191682) e b) cancelamento do tributo inscrito na CDA 16259/2018 (ID 

2895365). Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram 

acordo de parcelamento com novação de dívida referente à CDA 

18858/2018, o que enseja a extinção parcial do feito. Nessa toada: 

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA ENSEJADORA DE 

SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o 

parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da 

execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão 

somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos termos do art. 151 

do CTN, o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade 

do crédito, e não de caracterização da inexigibilidade da CDA. O 

parcelamento do crédito tributário, por acordo entre as partes, sem 

novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo prazo avençado". 

(Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2017, 

Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. (N.U 

0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Outrossim, verifico que o 

débitos remanescente, inscrito na CDA 16259/2018, foi cancelado, o que 

enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 

da Lei de Execução Fiscal. Isto posto e por tudo o que mais consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, IV, do CPC e art. 26 da Lei nº 6830/80; b) Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo; c) Honorários adimplidos 

administrativamente; d) Custas pelo executado, calculadas apenas sobre 

o valor da dívida não cancelada (CDA 15858/2018); e) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; f) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003219-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de FRANCISCO TORRES, na qual o exequente 

requer a extinção do feito em razão do cancelamento da CDA na via 

administrativa. Os autos vieram conclusos. É o que merecer registro. 

Fundamento e Decido. É perfeitamente cabível o pedido de extinção do 

feito sem resolução de mérito em razão do cancelamento da dívida ativa, 

nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Isto posto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 26 da Lei nº 6830/80; b) Sem 

custas e sem honorários, na forma da lei; c) Após transitada em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo; d) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004732-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, na qual o credor informa o 

pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação da obrigação 

pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito. Pelo 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do 

CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas pelo 

executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras realizadas; 

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005839-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL ALCIDES GUSMAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA, em face de na qual há notícia de falecimento do devedor antes 

da sua citação, nos termos da certidão de óbito acostada ao feito. Os 

autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico ser caso de extinção da ação executiva. 

O falecimento da parte executada antes da sua citação materializa fato 

impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso porque, na linha do 

entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento do devedor antes 

da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva ad causam da 

demanda, que, ipso facto, não pode ser redirecionada ao espólio. Ausente 

uma das suas condições de existência, a demanda está originariamente 

natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL 

PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA 

EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública 

pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da 

sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou 

formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" (Súmula 

392/STJ). 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é 

admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter 

sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada 

execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das 

condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
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23/10/2014, DJe 05/11/2014) Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as anotações de estilo; d) 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002900-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. MELO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

MILTON BARBOSA MELO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO contra M. B. MELO JUNIOR - ME, na qual o exequente 

requer a extinção do feito em razão do cancelamento da CDA na via 

administrativa. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e decido. O cancelamento da dívida ativa conduz à extinção 

do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de 

Execução Fiscal. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 

26 da Lei nº 6830/80; b) Sem custas e sem honorários, na forma da lei; c) 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005104-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra ROBISON DELGADO AMORIM, na qual o credor 

informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A satisfação 

da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com resolução de 

mérito. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no art. 

924, II, do CPC; b) Honorários adimplidos administrativamente; c) Custas 

pelo executado; d) Determino o desbloqueio de eventuais penhoras 

realizadas; e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, ao arquivo com as baixas de praxe; f) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005071-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIA EGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo pela FAZENDA 

PÚBLICA em face de FELICIA EGUES, na qual há notícia de falecimento da 

devedora antes da sua citação, nos termos da certidão de óbito acostada 

ao feito. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento 

e decido. Compulsando os autos, verifico ser caso de extinção da ação 

executiva. O falecimento da parte executada antes da sua citação 

materializa fato impeditivo para o prosseguimento do feito. Isso porque, na 

linha do entendimento pacífico da jurisprudência, o falecimento do devedor 

antes da citação no feito executivo altera a legitimidade passiva ad 

causam da demanda, que, ipso facto, não pode ser redirecionada ao 

espólio. Ausente uma das suas condições de existência, a demanda está 

originariamente natimorta. Nessa toada: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ 

FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO 

DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa 

(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) 

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

EXTINGUIR o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do 

CPC; b) Sem custas e honorários; c) Preclusa a via recursal, arquivem-se 

os autos com as anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILE ALVES COELHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

RECORRIDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILE ALVES COELHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a BANCO BMG S/A, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001137-04.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:BRUNO DA 

SILVA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1001139-71.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:BRUNO ALVES 

DAMIAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO CINTRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006380-94.2018.8.11.0006. INTERESSADO: LUIZ AUGUSTO CINTRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos. A parte autora menciona nos 

autos a existência de perícia demonstrando o percentual da suposta 

insalubridade, contudo, não traz aos autos o referido documento. Assim, 

intime-se a parte autora para que traga aos autos o referido documento ou 

requeira o que de direito no prazo de 5 dias. Às providências legais. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003584-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003584-33.2018.8.11.0006. INTERESSADO: WALTER ALVES AMORIM 

SOBRINHO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença em desfavor do MUNICIPIO DE CACERES. 

Instada a se manifestar a Fazenda Pública quedou-se inerte. Assim, 

HOMOLOGO o calculo apresentado no valor de R$ 18.754,26(dezoito mil, 

setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Expeça-se 

o competente precatório, encaminhando os documentos necessários, 

juntamente com o expediente, à Presidência do Tribunal de Justiça, 

através de sistema próprio. Adote a Sra. Gestora as medidas necessárias 

para o cumprimento. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTI BUCK DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004390-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NAYARA CRISTI BUCK DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por NAYARA CRISTI BUCK 

DE ASSIS em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

293,82 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) com 

indevida inclusão em 20 de março de 2018, possuindo o seguinte número 

de contrato 036504441000051, contudo, desconhece a negativação. A 

parte reclamada contesta alegando que o débito é devido, contudo, não 

traz aos autos provas do contrato e do débito. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito, mas apenas formulou defesa genérica. Analisando 

o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Quanto à 

existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - dano moral puro 
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- não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. No entanto, a 

parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, afasta a 

presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré, mormente 

porque informa que está discutindo os débitos, mas, não comprovou 

decisão definitiva. Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, improcede 

o pedido indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 293,82(duzentos e 

noventa e três reais e oitenta e dois centavos), extinguindo com resolução 

do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se 

ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004390-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTI BUCK DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004390-34.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NAYARA CRISTI BUCK DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por NAYARA CRISTI BUCK 

DE ASSIS em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

293,82 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos) com 

indevida inclusão em 20 de março de 2018, possuindo o seguinte número 

de contrato 036504441000051, contudo, desconhece a negativação. A 

parte reclamada contesta alegando que o débito é devido, contudo, não 

traz aos autos provas do contrato e do débito. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito, mas apenas formulou defesa genérica. Analisando 

o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Quanto à 

existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - dano moral puro 

- não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. No entanto, a 

parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, afasta a 

presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré, mormente 

porque informa que está discutindo os débitos, mas, não comprovou 

decisão definitiva. Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, improcede 

o pedido indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do 

débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 293,82(duzentos e 

noventa e três reais e oitenta e dois centavos), extinguindo com resolução 

do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se 

ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003287-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003287-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CESAR OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado 

o relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por LUIZ CESAR OLIVEIRA 

RAMOS em face de VIAÇÃO JUÍNA Ltda. – EPP. Diz, em síntese, que no 

dia 28 de maio de 2019 adquiriu uma passagem de ônibus da requerida 

com destino de Cuiabá para Cáceres, bem como teve garantido pelos 

funcionários da reclamada que o ônibus possuía água para beber, 

contudo, ao embarcar percebeu que havia sido enganado, pois não havia 

água no bebedouro e por este motivo teve que passar toda a viagem sem 

o serviço. A reclamada contesta alegando que não condiciona a venda de 

passagens ao oferecimento de água, bem como este serviço é uma 

cortesia, ao que as fotos dos autos demonstram que é oferecido a água 

como cortesia e se não tivesse naquele momento havia acabado durante a 

viagem. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. 

Isso porque a parte autora não trouxe aos autos comprovantes de que a 

venda do bilhete de ônibus foi condicionada ao oferecimento de água, e, 
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ainda, as fotos do bebedouro demonstram que o serviço existe, contudo, 

estava sem abastecimento no momento, como narrado na inicial. Ademais, 

mesmo ocorrendo a falha na prestação do serviço (desabastecimento de 

água) o fato é que a parte autora não comprovou ter havido prejuízos à 

honra subjetiva. como por exemplo não ter havido paradas para compra 

de água potável. Desta forma, em que pese a transtorno sofrido pela parte 

autora o fato é que não é possível admitir que o fato tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, ou que tenha 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte requerida e 

nem a parte autora trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo 

causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais 

experimentados. Reputa-se assim a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003287-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003287-89.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CESAR OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos, etc. Dispensado 

o relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por LUIZ CESAR OLIVEIRA 

RAMOS em face de VIAÇÃO JUÍNA Ltda. – EPP. Diz, em síntese, que no 

dia 28 de maio de 2019 adquiriu uma passagem de ônibus da requerida 

com destino de Cuiabá para Cáceres, bem como teve garantido pelos 

funcionários da reclamada que o ônibus possuía água para beber, 

contudo, ao embarcar percebeu que havia sido enganado, pois não havia 

água no bebedouro e por este motivo teve que passar toda a viagem sem 

o serviço. A reclamada contesta alegando que não condiciona a venda de 

passagens ao oferecimento de água, bem como este serviço é uma 

cortesia, ao que as fotos dos autos demonstram que é oferecido a água 

como cortesia e se não tivesse naquele momento havia acabado durante a 

viagem. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. 

Isso porque a parte autora não trouxe aos autos comprovantes de que a 

venda do bilhete de ônibus foi condicionada ao oferecimento de água, e, 

ainda, as fotos do bebedouro demonstram que o serviço existe, contudo, 

estava sem abastecimento no momento, como narrado na inicial. Ademais, 

mesmo ocorrendo a falha na prestação do serviço (desabastecimento de 

água) o fato é que a parte autora não comprovou ter havido prejuízos à 

honra subjetiva. como por exemplo não ter havido paradas para compra 

de água potável. Desta forma, em que pese a transtorno sofrido pela parte 

autora o fato é que não é possível admitir que o fato tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, ou que tenha 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte requerida e 

nem a parte autora trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo 

causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais 

experimentados. Reputa-se assim a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON ARMANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003090-37.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GUILHERME CARVALHO 

RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: GLEIDSON ARMANDO DA 

SILVA Vistos etc. Converto o julgamento em diligência para agendar 

audiência de instrução. Com efeito, determino à Secretaria da Vara que 

designe data e hora para realização de audiência de instrução, consoante 

disponibilidade de pauta. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato 

a ser designado devidamente acompanhadas de suas testemunhas, 

independentemente de intimação. Às providências legais. Cumpra-se. 

Submeta-se o presente projeto de sentença ao juiz de direito para 

apreciação e posterior homologação. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA KARLA JORGE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE (M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002096-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL GOMES BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005981-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO: 1005981-31.2019.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

promovida por NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR em desfavor de JCS 

BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A, alegando que comprou da Requerida m 

liquidificador OSTER com garantia estendida. Ocorre que o mesmo 

apresentou defeito e, em suma, no dia 13.09.2019 o Requerido informou 

que seria realizada a troca do produto no prazo de 20 dias, entretanto, até 

o ajuizamento da demanda (16.10.2019) o eletrodoméstico ainda não havia 

chegado. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Passo 

ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

requerido informa que o autor recebeu o produto substituto em 

29.10.2019; argumenta sobre a inexistência de danos a serem 

indenizados e pugna pela improcedência da demanda. Em sua impugnação 

o autor aduz que o produto foi entregue fora do prazo legal e junta aos 

autos e-mail reclamando de vício do produto substituto, o qual não foi 

respondido pelo Requerido. Registro que ao caso vertente se aplica o 

artigo 18 do CDC, o qual especifica o prazo de 30 dias para troca do 

produto ou devolução do valor pago. É incontroverso que o prazo legal 

não foi observado. Ademais, o autor demonstrou que abriu nova 

reclamação do produto enviado que apresentou vícios também, cujo 

problema não foi solucionado pelo Requerido. Assim entendo que o valor 

pago pelo produto deve ser restituído, a título de danos materiais, de forma 

simples. Quanto aos danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero 

dissabor. Houve descaso com o consumidor sugerindo a invocação da 

função dissuasória da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: 

a) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR o valor de R$ 950,000, 

(novecentos e cinquenta Reais), a título de danos materiais, que 

correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. b) CONDENAR o 

Requerido a pagar a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 

CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006129-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006129-42.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por 

LORIVAL SOARES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que é servidor público estadual e que o requerido 

tem descontado indevidamente contribuição previdenciária incidente sobre 

o adicional noturno. O Requerido, em contestação, arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que, a partir de janeiro/2015 a arrecadação 

passou a ser de competência do MT PREV. No mérito, sustenta que a lei 

estadual prevê o desconto previdenciário sobre toda a remuneração do 

servidor, bem como deve ser aplicado o distinguishing ao caso concreto, 

pois no tema 163 o STF não se posicionou sobre o desconto na esfera 

estadual. É a síntese necessária. Decido. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Rejeito a preliminar arguida, pois, embora 

o MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no 

tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, 

conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. Neste 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 

(QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 

(TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO 
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ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo 

CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar 

presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato 

Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma 

autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada 

ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, 

razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato 

Grosso deve ser rejeitada. (...) (N.U 1002685-24.2016.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO 

GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) Passo ao julgamento do mérito. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste a parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando 

a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de não incide 

contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se 

incorporam ao benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: 

EMENTA Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão 

geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de 

contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à 

aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto do Ministro Roberto 

Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao recurso, no que foi 

acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do Ministro Teori 

Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos o Ministro Luiz 

Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, 

pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, Procurador da 

Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luiz Fux, 

dando parcial provimento ao recurso, e o voto do Ministro Dias Toffoli, 

negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do 

Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. Decisão: Após os 

votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, 

que acompanhavam o Relator, dando parcial provimento ao recurso, e o 

voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe provimento, pediu vista dos 

autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro 

Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 

16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da 

repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto 

do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o 

Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade. Tese Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (RE 593068 

/ SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a tese sido fixada em 

julgamento de demanda repetitiva não cabe à aplicação do distinguishing, 

pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo STF a serem aplicados em 

todos os casos semelhantes, bem como a parte requerida não demonstrou 

as razões da distinção entre os casos, motivo pelo qual os pedidos são 

procedentes. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) 

DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar os descontos 

previdenciários sobre a verba do adicional noturno a partir da 

remuneração subsequente à intimação, sob pena de multa diária que fixo 

em R$500,00 (quinhentos reais) limitada à R$15.000,00 (quinze mil reais); 

b) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados 

indevidamente dos últimos 5 anos, na forma simples por ausência de má 

fé, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% a partir da citação. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004891-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JOSE FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004891-85.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c 

Restituição de Valores e Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

ROBSON JOSE FAUSTINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando, em síntese, que o artigo 39 da Lei Complementar Estadual n° 

50/98 dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação do Estado de 

Mato Grosso estabelece que o Profissional da Educação Básica no 

exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, 

coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de 

trabalho de dedicação exclusiva, remunerada na forma estabelecida no 

§1° do mesmo dispositivo legal. Informa que no período de 25.01.2017 a 

22.12.2017, 25/01/2018 a 21/12/2018 e 25/01/2019 a 20/12/2019 exerceu 

a função de coordenador pedagógico na Escola CEJA PROF. MILTON 

MARQUES CURVO e recebeu o adicional denominado “Gratificação por 

Dedicação Exclusiva” em razão desta função e, sobre estes valores 

foram descontados indevidamente as contribuições previdenciárias. O 

Requerido, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma 

vez que, a partir de janeiro/2015 a arrecadação passou a ser de 

competência do MT PREV. No mérito, sustenta que o desconto é legal, 

pois, a verba é essencialmente remuneratória e o TCE de Mato Grosso 

entendeu pela legalidade do desconto em questão. É a síntese necessária. 

Decido. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Rejeito a preliminar arguida, pois, embora o MTPREV seja uma autarquia 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade 

não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando 
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totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei 

Complementar nº 560/2014. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – 

ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – 

RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO 

DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – 

TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos 

termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de 

urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a 

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

processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma 

autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a 

entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, 

estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da 

Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. (...) 

(N.U 1002685-24.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 

13/02/2020) Passo ao julgamento do mérito. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Isto 

porque s valores percebidos não possuem habitualidade ou caráter 

remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e 

temporárias. Isso posto, sendo gratificações propter laborem, estas não 

podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena 

de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago 

pelo servidor e o benefício previdenciário futuro. Para elucidar a 

sequência de cognição, trago à baila o §3º do artigo 40 da Constituição 

Federal: Art. 40 [...]. § 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, 

por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 

previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 

Enquanto o artigo 201, §11, da Constituição Federal dispõe: Art. 201 [...]. § 

11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

[Destaquei] Portanto, da simples leitura dos supramencionados 

dispositivos, tem-se que serão incorporados ao salário, para efeito de 

contribuição previdenciária, os ganhos habituais do empregado. Ademais, 

o Supremo Tribunal Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) 

fixou a tese que de que não incide contribuição previdenciária sobre 

verbas remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário 

do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso 

Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 

públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas 

não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

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

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

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

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

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

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

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 

recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos 

valores descontados indevidamente nos períodos 25.01.2017 a 

22.12.2017, 25/01/2018 a 21/12/2018 e 25/01/2019 a 20/12/2019referente 

às contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de 

Dedicação Exclusiva, na forma simples por ausência de má fé, correção 

monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 1% a partir da 

citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004835-52.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004835-52.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c 

Restituição de Valores e Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 
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alegando, em síntese, que o artigo 39 da Lei Complementar Estadual n° 

50/98 dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação do Estado de 

Mato Grosso estabelece que o Profissional da Educação Básica no 

exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, 

coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de 

trabalho de dedicação exclusiva, remunerada na forma estabelecida no 

§1° do mesmo dispositivo legal. Informa que durante o período de 

28/01/2015 Até 31/12/2015, 04/01/2016 até 31/12/2017, 01/01/2018 Até 

31/12/2018 e 02/01/2019 Até 31/12/2020 tem exercido exerceu a função 

de diretora na Escola CEJA PROF. MILTON MARQUES CURVO e 

recebendo o adicional denominado “Gratificação por Dedicação Exclusiva” 

em razão desta função e, sobre estes valores tem sido descontados 

indevidamente as contribuições previdenciárias. O Requerido, em 

contestação, sustenta a legalidade dos descontos. É a síntese 

necessária. Decido. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Passo ao julgamento do mérito. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. Isto 

porque s valores percebidos não possuem habitualidade ou caráter 

remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e 

temporárias. Isso posto, sendo gratificações propter laborem, estas não 

podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena 

de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago 

pelo servidor e o benefício previdenciário futuro. Para elucidar a 

sequência de cognição, trago à baila o §3º do artigo 40 da Constituição 

Federal: Art. 40 [...]. § 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, 

por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações 

utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de 

previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 

Enquanto o artigo 201, §11, da Constituição Federal dispõe: Art. 201 [...]. § 

11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

[Destaquei] Portanto, da simples leitura dos supramencionados 

dispositivos, tem-se que serão incorporados ao salário, para efeito de 

contribuição previdenciária, os ganhos habituais do empregado. Ademais, 

o Supremo Tribunal Federal analisando a demanda repetitiva (tema 163) 

fixou a tese que de que não incide contribuição previdenciária sobre 

verbas remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário 

do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito previdenciário. Recurso 

Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores 

públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas 

não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

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

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

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

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

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

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

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto 

do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao 

recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do 

Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos 

o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, 

OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, 

Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo 

Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do 

Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos 

valores descontados indevidamente nos períodos 28/01/2015 a 

31/12/2015, 04/01/2016 a 31/12/2017, 01/01/2018 a 31/12/2018 e 

02/01/2019 até o momento e se ABSTENHA doravante de efetuar 

descontos referente as contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

Gratificação de Dedicação Exclusiva, na forma simples por ausência de 

má fé, correção monetária pelo IPCA-E a partir dos descontos e juros de 

1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005520-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005520-59.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo Executado, alegando excesso da mesma, uma 

vez que, na impossibilidade de depósito na conta bancária do patrono do 
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autor, realizou depósito judicial em cujo valor foi acrescentado correção, 

juros, honorários advocatícios de dez por cento, bem como dez por 

centos de multa. Intimado a se manifestar, o exequente ratifica o pedido de 

litigância de má fé, pois, não há justificativa para o atraso do pagamento 

do acordo. É a síntese necessária. Decido. Infere-se do acordo realizado 

entre as partes que, em que pese as alegações do exequente, não há 

previsão de multa por descumprimento. Por sua vez, o executado realizou 

o depósito judicial acrescido de multa legal por atraso e honorários 

advocatícios. No que tange ao pedido de condenação por má fé, registro 

que a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé deve ser comprovada, o 

que não foi no caso em análise. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os 

embargos interpostos, declarando excesso à execução no valor de R$ 

646,79 (seiscentos e quarenta e seis Reais e setenta e nove centavos) e 

homologo o cálculo apresentado pelo executado no valor de R$ 3.655,26 

(três mil e seiscentos e cinquenta e cinco Reais e vinte e seis Reais). 

DEFIRO o pedido de levantamento deste valor ao exequente, devendo a 

secretária adotar as providencias necessárias para tanto. Sentença 

publicada eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005774-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NAYARA SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA DE IDIOMAS CURSINO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005774-32.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 27208296). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005826-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005826-28.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA 

CLAUDINA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando 

que não possui vínculo contratual com o Requerido, entretanto, este 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso ainda, que a responsabilidade da ré é 

de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido argumenta que o débito em questão é referente às parcelas de 

cartão de crédito não adimplidas. Trouxe aos autos contrato, cuja 

assinatura é idêntica com a assinatura da parte autora no termo de 

audiência e demais documentos. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma 

do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005940-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEYDYSON FERNANDES PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo 1005940-64.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GEYDYSON 

FERNANDES PAEZANO em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

suma, que é servidor público e o Requerido realizou descontos em folha 

de pagamento no valor mensal de R$ 68,30 (sessenta e oito Reais e trinta 

centavos). Ocorre que o autor não realizou este empréstimo. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o contrato foi 

cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de pagamento do autor 

que os descontos foram realizados pelo Requerido, o que o torna legítimo 

para responder aos termos da ação, razão pela qual Rejeito a preliminar 

suscitada. Decreto a revelia do requerido nos termos do artigo 20 da Lei 

9099/95 e Enunciado 78 do FONAJE. Passo à análise do mérito. É certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à instituição 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. O 

Requerido não impugnou os fatos da inicial, tampouco apresentou contrato 

de empréstimo realizado pelo autor. Portanto, não comprovou a 

negociação entre as partes. Sendo assim, restou demonstrado a falha na 

prestação de serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido 

exordial medida que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Quanto aos danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si 

só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os 

descontos indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora 

comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor 

utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de 

caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida 

a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida 

em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos 

imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido 

de restituição, cabe registrar que, em que pese as alegações do autor que 

o valor estava sendo descontado desde 2014, os holerites demonstram o 

desconto deste montante no período de janeiro/2017 a dezembro/2017. 

Portanto, deve ser ressarcido em dobro apenas o valor comprovadamente 

descontado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente, no total de R$ 1.639,20 (mil e 

seiscentos e trinta e nove Reais e vinte centavos), o qual deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005939-79.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGREDA BREUS CERETTA - ME (REQUERIDO)

GILNEI CERETTA (REQUERIDO)

GILNEI CERETTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005939-79.2019.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por HELOIZO MOTTA RAMOS em face de GILNEI CERETTA – ME, 

GILNEI CERETTA e AGREDA BREUS CERETTA - ME, alegando ser credor 

dos Requeridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais), referente à duas 

cártulas de cheques devolvidas, oriundas de contrato de compra e venda 

de gado e percentual de corretagem. Compulsando os autos, verifica-se 

que os demandados foram citados, contudo, não compareceram à 

audiência de conciliação, portanto, decreto sua revelia nos termos do 

artigo 20 da lei 9099/95. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora, uma vez que não 

houve pelos reclamados impugnação aos fatos narrados na inicial. O 

artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. A parte autora juntou os aludidos cheques 

corroborando suas alegações, ao passo que os Requeridos não 

comprovaram que tenham quitado o débito, razão pela qual é o caso de 

procedência da demanda. No que tange ao termo inicial de juros e 

correção monetária nas ações de cobranças de cheques, é da 

jurisprudência que a correção deve incidir da data de emissão do título e 

os juros moratórios da primeira apresentação: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SITUAÇÃO EM QUE O CHEQUE QUE AMPARA A COBRANÇA É REGULAR. 

ORDEM DE PAGAMENTO A VISTA QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO, 

PELO CREDOR, DA CAUSA DEBENDI EM TESE VINCULADA AO TÍTULO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO OU DE QUALQUER OUTRA 

CIRCUNSTÂNCIA OBSTATIVA À COBRANÇA. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO 

FIRMADO QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

1556834-SP, JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O 

RITO DAS DEMANDAS REPETITIVAS, A CORREÇÃO MONETÁRIA TEM 

COMO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA A DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO E 

OS JUROS DE MORA FLUEM A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO 

DA CÁRTULA. AUSENTE APRESENTAÇÃO DO CHEQUE PARA 

PAGAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO OCORRE A 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, APLICANDO-SE A REGRA 

GERAL PREVISTA NO ARTIGO 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 
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COMPUTANDO-SE OS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. 

PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO EM 

FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11, DA 

REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. UNÂNIME. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ALTERARAM O 

TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.(Apelação 

Cível, Nº 70083648220, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 09-03-2020) Por 

estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte 

reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais) 

devidamente corrigido pelo índice INPC desde a data de emissão e 

acrescido de juros de mora a partir da data da primeira apresentação. Sem 

custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003347-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NESTOR DA SILVA LARA 

JUNIOR REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de Indenização 

proposta por Nestor da Silva Lara Júnior em face de MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Diz, em síntese, que resolveu se 

desfazer de um SmartWatch da marca Apple e realizou o anúncio na 

plataforma da reclamada, ao que após o anúncio do produto no dia 23 de 

maio recebeu e-mail com a informação de que ele havia sido vendido e que 

era necessário entrar em contato com o comprador para a entrega do 

produto. Assim, enviou o produto e não recebeu os valores e após entrou 

em contato com a parte reclamada solicitando o pagamento, momento em 

que para sua surpresa foi informado que o e-mail recebido se tratava de 

fraude. A reclamada contesta alegando que a parte autora ao receber o 

e-mail não diligenciou no sentido de verificar a venda na plataforma da 

reclamada. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste a parte autora. 

Isso porque verifico nos e-mails recebidos pela autora que o fraudador 

estava em posse de seus dados pessoais (e-mail), informações estas que 

não são fornecidas aos consumidores da plataforma, restando 

demonstrado que o fraudador teve acesso aos dados da parte autora na 

plataforma de forma indevida. Saliente-se que em decorrência da 

responsabilidade objetiva, para o prestador de serviço se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Demais disso, 

não se pode perder de vista que, no ordenamento pátrio, vige o princípio 

do risco da atividade, o qual preconiza que todo aquele que se disponha a 

praticar alguma atividade no mercado de consumo responde por eventuais 

prejuízos suportados pelos consumidores, independentemente de culpa, 

como no caso dos autos. Assim, comprovada a fraude e não tendo o 

reclamado diligenciado quanto a segurança dos seus consumidores é que 

deve ressarcir o consumidor pelos danos materiais no valor de R$ 

1.089,20 (mil e oitenta e nove reais e vinte centavos). Contudo, o pedido 

de indenização por danos morais não merece prosperar, visto que a parte 

autora também contribuiu com o evento danoso quando não verificou na 

plataforma da reclamada a realização da venda, assim, não restaram 

configurados os danos subjetivos à honra, tratando-se que mero 

aborrecimento cotidiano. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte autora a importância de R$ 1.089,20 (mil e 

oitenta e nove reais e vinte centavos), correção monetária pelo INPC a 

partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (descontos) e juros 

moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007043-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007043-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE MARIN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ALEXANDRE MARIN em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES – 

MT. Diz, em síntese, que em 03/2003 foi admitido no serviço público para o 

cargo de guarda municipal e que nunca recebeu o adicional de 

periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido adicional. O Requerido 

contestou alegando não haver norma local regulamentando o referido 

adicional. Pois bem. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

as atividades perigosas previstas expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, tratam-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 

de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos de exposição de risco de vida, senão 

vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. 

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas 

vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou 
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periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 

deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do dispositivo 

municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica 

que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do 

preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo 

Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, 

é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do 

Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual define as atividades 

que fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: ANEXO 3 

da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas 

prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que 

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas 

e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas 

alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de 

segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, 

ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. 

As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, desde que atendida uma das 

condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: ATIVIDADES 

OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial Segurança patrimonial 

e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos 

ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos 

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de 

uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos Segurança 

patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas 

instalações. Segurança ambiental e florestal Segurança patrimonial e/ou 

pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de 

reflorestamento. Transporte de valores Segurança na execução do 

serviço de transporte de valores. Escolta armada Segurança no 

acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança 

pessoal Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou 

de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional Supervisão e/ou 

fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e 

orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ telecontrole Execução de 

controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, escrevendo o laudo (ID 24874180) as práticas 

perigosas é que se deve reconhecer o direito ao pagamento do adicional 

de periculosidade à parte autora enquanto perdurarem as condições de 

trabalho perigosas, não sendo esta cumulável com adicional de 

insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007041-73.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO DA GAMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ALESSANDRO DA GAMA em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que em 05/2009 foi admitido no serviço 

público para o cargo de guarda municipal e que nunca recebeu o adicional 

de periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido adicional. O 

Requerido contestou alegando não haver norma local regulamentando o 

referido adicional. Pois bem. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

as atividades perigosas previstas expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, tratam-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 

de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos de exposição de risco de vida, senão 

vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. 

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas 

vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou 

periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 

deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do dispositivo 

municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica 

que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do 

preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo 

Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, 

é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do 

Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual define as atividades 

que fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: ANEXO 3 

da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas 

prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que 

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas 

e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas 

alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de 

segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, 

ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. 

As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, desde que atendida uma das 

condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: ATIVIDADES 

OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial Segurança patrimonial 

e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos 

ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos 

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de 

uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos Segurança 

patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas 

instalações. Segurança ambiental e florestal Segurança patrimonial e/ou 

pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de 

reflorestamento. Transporte de valores Segurança na execução do 

serviço de transporte de valores. Escolta armada Segurança no 

acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança 
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pessoal Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou 

de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional Supervisão e/ou 

fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e 

orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ telecontrole Execução de 

controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, estando descritas no laudo (ID 24874180) as 

práticas perigosas é que se deve reconhecer o direito ao pagamento do 

adicional de periculosidade à parte autora enquanto perdurarem as 

condições de trabalho perigosas, não sendo esta cumulável com adicional 

de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007058-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007058-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALOISIO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ALOISIO BATISTA DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que foi admitido no serviço público para o 

cargo de guarda municipal e que nunca recebeu o adicional de 

periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido adicional. O Requerido 

contestou alegando não haver norma local regulamentando o referido 

adicional. Pois bem. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

as atividades perigosas previstas expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, tratam-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 

de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos de exposição de risco de vida, senão 

vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. 

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas 

vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou 

periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 

deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do dispositivo 

municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica 

que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do 

preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo 

Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, 

é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do 

Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual define as atividades 

que fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: ANEXO 3 

da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas 

prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que 

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas 

e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas 

alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de 

segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, 

ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. 

As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, desde que atendida uma das 

condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: ATIVIDADES 

OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial Segurança patrimonial 

e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos 

ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos 

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de 

uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos Segurança 

patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas 

instalações. Segurança ambiental e florestal Segurança patrimonial e/ou 

pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de 

reflorestamento. Transporte de valores Segurança na execução do 

serviço de transporte de valores. Escolta armada Segurança no 

acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança 

pessoal Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou 

de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional Supervisão e/ou 

fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e 

orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ telecontrole Execução de 

controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, estando descritas no laudo (ID 24819144) as 

práticas perigosas é que se deve reconhecer o direito ao pagamento do 

adicional de periculosidade à parte autora enquanto perdurarem as 

condições de trabalho perigosas, não sendo esta cumulável com adicional 

de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007025-22.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO DE ARRUDA E SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por CICERO DE ARRUDA E SILVA em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que em 12/2002 foi admitido no serviço 

público para o cargo de guarda municipal e que nunca recebeu o adicional 

de periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido adicional. O 

Requerido contestou alegando não haver norma local regulamentando o 

referido adicional. Pois bem. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

as atividades perigosas previstas expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, tratam-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 

de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos de exposição de risco de vida, senão 

vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. 

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas 

vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou 

periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 

deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do dispositivo 

municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica 

que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do 

preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo 

Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, 

é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do 

Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual define as atividades 

que fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: ANEXO 3 

da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas 

prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que 

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas 

e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas 

alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de 

segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, 

ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. 

As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, desde que atendida uma das 

condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: ATIVIDADES 

OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial Segurança patrimonial 

e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos 

ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos 

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de 

uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos Segurança 

patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas 

instalações. Segurança ambiental e florestal Segurança patrimonial e/ou 

pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de 

reflorestamento. Transporte de valores Segurança na execução do 

serviço de transporte de valores. Escolta armada Segurança no 

acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança 

pessoal Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou 

de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional Supervisão e/ou 

fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e 

orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ telecontrole Execução de 

controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, estando descritas no laudo (ID24995887) as 

práticas perigosas é que se deve reconhecer o direito ao pagamento do 

adicional de periculosidade à parte autora enquanto perdurarem as 

condições de trabalho perigosas, não sendo esta cumulável com adicional 

de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003424-71.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA MARTA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por MARIA MARTA DA SILVA em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Diz, em síntese, que é servidora pública municipal exercendo o 

cargo de Técnica de Enfermagem no setor do Pronto Atendimento Médico 

(PAM) e que faz jus ao adicional de insalubridade, bem como juntou aos 

autos laudo pericial (ID 21238219) realizado no seu local de trabalho. O 

Requerido contestou alegando ausência de norma local prevendo a 

concessão do referido adicional de insalubridade. Pois bem. Em análise 

aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 
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interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado ao ID 21238219, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo como 

insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela 

parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais 

que nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 

487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 

para: a) CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de 

insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor, incorporando à sua remuneração; b) CONDENAR ao pagamento 

retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem 

como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na 

forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF; Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007019-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007019-15.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDERSON SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ANDERSON SILVA DE JESUS em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que em 10/2012 foi admitido no serviço 

público para o cargo de guarda municipal e que nunca recebeu o adicional 

de periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido adicional. O 

Requerido contestou alegando não haver norma local regulamentando o 

referido adicional. Pois bem. Em atenta análise aos autos entendo que é 

caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de 

remuneração as atividades perigosas previstas expressamente no art. 7º, 

XXIII da Constituição da República de 1988, tratam-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 

de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos de exposição de risco de vida, senão 

vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. 

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas 

vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou 

periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 

deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do dispositivo 

municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica 

que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do 

preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo 

Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, 

é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do 

Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual define as atividades 

que fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: ANEXO 3 

da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas 

prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que 

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas 

e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas 

alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de 

segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, 

ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. 

As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, desde que atendida uma das 

condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: ATIVIDADES 

OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial Segurança patrimonial 

e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos 

ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos 

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de 

uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos Segurança 

patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas 

instalações. Segurança ambiental e florestal Segurança patrimonial e/ou 

pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de 

reflorestamento. Transporte de valores Segurança na execução do 

serviço de transporte de valores. Escolta armada Segurança no 

acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança 

pessoal Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou 
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de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional Supervisão e/ou 

fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e 

orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ telecontrole Execução de 

controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, estando descritas no laudo (ID24996046 ) as 

práticas perigosas é que se deve reconhecer o direito ao pagamento do 

adicional de periculosidade à parte autora enquanto perdurarem as 

condições de trabalho perigosas, não sendo esta cumulável com adicional 

de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007021-82.2018.8.11.0006
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MARCELO DELUQUI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007021-82.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCELO DELUQUI DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por MARCELO DELUQUI DA SILVA em face 

de MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que em 17/10/2012 foi 

admitido no serviço público para o cargo de guarda municipal e que nunca 

recebeu o adicional de periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido 

adicional. O Requerido contestou alegando não haver norma local 

regulamentando o referido adicional. Pois bem. Em atenta análise aos 

autos entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito 

do adicional de remuneração as atividades perigosas previstas 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

tratam-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade para os casos de exposição de risco 

de vida, senão vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na 

forma da Lei. Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo 

acumuláveis estas vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de 

insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou 

dos riscos que deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do 

dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de periculosidade, 

conforme segue: ANEXO 3 da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As atividades ou operações que impliquem 

em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. 3. As atividades ou operações que expõem os empregados a 

roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma 

das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: 

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial 

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em 

estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de 

pessoas. Segurança de eventos Segurança patrimonial e/ou pessoal em 

espaços públicos ou privados, de uso comum do povo. Segurança nos 

transportes coletivos Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes 

coletivos e em suas respectivas instalações. Segurança ambiental e 

florestal Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de 

fauna, flora natural e de reflorestamento. Transporte de valores 

Segurança na execução do serviço de transporte de valores. Escolta 

armada Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de 

valores. Segurança pessoal Acompanhamento e proteção da integridade 

física de pessoa ou de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional 

Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para 

acompanhamento e orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ 

telecontrole Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através 

de sistemas eletrônicos de segurança. Desse modo, estando descritas no 

laudo (ID 24995976 ) as práticas perigosas é que se deve reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte autora 

enquanto perdurarem as condições de trabalho perigosas, não sendo esta 

cumulável com adicional de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I 

do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) 

CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de 

periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do 

servidor (NR 16), incorporando à sua remuneração; b) CONDENAR ao 

pagamento retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição 

quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à 

saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte 

no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEOPOLDINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007026-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIO LEOPOLDINO DE 

JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por MARCIO LEOPOLDINO DE JESUS em face 

de MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT. Diz, em síntese, que em 02/2010 foi 

admitido no serviço público para o cargo de guarda municipal e que nunca 

recebeu o adicional de periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido 

adicional. O Requerido contestou alegando não haver norma local 

regulamentando o referido adicional. Pois bem. Em atenta análise aos 

autos entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito 

do adicional de remuneração as atividades perigosas previstas 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

tratam-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 25/1997, na qual reconhece o 

direito de adicional de periculosidade para os casos de exposição de risco 

de vida, senão vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na 

forma da Lei. Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo 

acumuláveis estas vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de 

insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou 

dos riscos que deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do 

dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de periculosidade, 

conforme segue: ANEXO 3 da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE 

VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As atividades ou operações que impliquem 

em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. 3. As atividades ou operações que expõem os empregados a 

roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma 

das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: 

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial 

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em 

estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de 

pessoas. Segurança de eventos Segurança patrimonial e/ou pessoal em 

espaços públicos ou privados, de uso comum do povo. Segurança nos 

transportes coletivos Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes 

coletivos e em suas respectivas instalações. Segurança ambiental e 

florestal Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de 

fauna, flora natural e de reflorestamento. Transporte de valores 

Segurança na execução do serviço de transporte de valores. Escolta 

armada Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de 

valores. Segurança pessoal Acompanhamento e proteção da integridade 

física de pessoa ou de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional 

Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para 

acompanhamento e orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ 

telecontrole Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através 

de sistemas eletrônicos de segurança. Desse modo, estando descritas no 

laudo (ID 24995877) as práticas perigosas é que se deve reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte autora 

enquanto perdurarem as condições de trabalho perigosas, não sendo esta 

cumulável com adicional de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I 

do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) 

CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de 

periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do 

servidor (NR 16), incorporando à sua remuneração; b) CONDENAR ao 

pagamento retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição 

quinquenal, até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à 

saúde, bem como os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte 

no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007038-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007038-21.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ITAMAR DE CARVALHO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ITAMAR DE CARVALHO em face de MUNICÍPIO DE CÁCERES 

– MT. Diz, em síntese, que em 08/2002 foi admitido no serviço público para 

o cargo de guarda municipal e que nunca recebeu o adicional de 

periculosidade, motivo pelo qual pleiteia o referido adicional. O Requerido 

contestou alegando não haver norma local regulamentando o referido 

adicional. Pois bem. Em atenta análise aos autos entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

as atividades perigosas previstas expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, tratam-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 

de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos de exposição de risco de vida, senão 

vejamos: Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem 

jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. 

Art. 167. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de 

periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas 

vantagens. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou 

periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que 

deram causa a sua concessão. Em interpretação literal do dispositivo 

municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação local específica 

que complemente a respectiva norma legislativa, há a possibilidade do 

preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo 

Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, 

é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do 
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Trabalho, especificamente o seu anexo nº 3, na qual define as atividades 

que fazem jus ao adicional de periculosidade, conforme segue: ANEXO 3 

da NR-16 ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A 

ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL 1. As 

atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de 

violência física são consideradas perigosas. 2. São considerados 

profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que 

atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas 

prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que 

integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas 

e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas 

alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de 

segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, 

ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, 

contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta. 3. 

As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou 

outras espécies de violência física, desde que atendida uma das 

condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo: ATIVIDADES 

OU OPERAÇÕES DESCRIÇÃO Vigilância patrimonial Segurança patrimonial 

e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos 

ou privados e da incolumidade física de pessoas. Segurança de eventos 

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de 

uso comum do povo. Segurança nos transportes coletivos Segurança 

patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas 

instalações. Segurança ambiental e florestal Segurança patrimonial e/ou 

pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de 

reflorestamento. Transporte de valores Segurança na execução do 

serviço de transporte de valores. Escolta armada Segurança no 

acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores. Segurança 

pessoal Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou 

de grupos. Supervisão/fiscalização Operacional Supervisão e/ou 

fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e 

orientação dos vigilantes. Telemonitoramento/ telecontrole Execução de 

controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de 

segurança. Desse modo, estando descritas no laudo (ID 24995651) as 

práticas perigosas é que se deve reconhecer o direito ao pagamento do 

adicional de periculosidade à parte autora enquanto perdurarem as 

condições de trabalho perigosas, não sendo esta cumulável com adicional 

de insalubridade. Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de periculosidade no percentual de 30% 

sobre o vencimento base do servidor (NR 16), incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001335-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ALINY BARBOSA GOMES 

REQUERIDO: CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO Vistos, etc. Dispenso 

o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ALINY BARBOSA 

GOMES em face de CÍCERO FRANCISCO DO NASCIMENTO. Diz, em 

síntese, que no dia 09 de dezembro de 2014 comprou do requerido um 

terreno lote urbano localizado na Rua das BEGONIAS, nº 16, no bairro 

Vista Alegre pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e 

posteriormente construiu sua casa, contudo, o real proprietário do imóvel 

descrito na escritura do LIVRO Nº 0412 FLS 163 perante o cartório de 

primeiro ofício de Cáceres/MT, apareceu e concedeu um desconto à parte 

autora e vendeu novamente o terreno pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), motivo pelo qual requer a devolução dos valores pagos 

ao requerido. Em contestação o requerido alega que comprou o lote 16 da 

Rua das Begonias do vendedor Sr. Ronaldo Adriano Gomes da Silva, RG 

n. 137.4343-0 SSP/MT, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que o 

Sr. Ronaldo Adriano Gomes da Silva comprou o referido lote do Sr. Pedro 

Paulo Sales, CPF n. 899.229.211-20, pelo valor de R$ 4.800,00 (quatro mil 

e oitocentos reais), em 18 de outubro de 2011, bem como o Sr. José Elísio 

Rabelo Rodrigues, que consta na inicial como “real proprietário”, vendeu o 

terreno para o Sr. Donato Gonçalves Amador, pelo que consta na Relação 

de Transferência de Imóveis do município de Cáceres/MT, em 10 de 

dezembro de 2009, portanto já não era o proprietário do imóvel. Pois bem. 

Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque a parte 

requerida trouxe aos autos contratos comprovando a cadeia possessória 

da parte requerida que legitimamente vendeu o imóvel à parte autora, bem 

como se verifica pela testemunha, que é esposa do Sr. Ronaldo, que 

confirmou que seu marido (Ronaldo) à época era o legítimo possuidor do 

imóvel e teria vendido ao requerido. Ademais, a parte autora deveria ter 

diligenciado no sentido de se informar sobre os direitos do Sr. José Elísio 

Rabelo Rodrigues que não tendo a posse do imóvel, mesmo tendo a 

matrícula, pode ter incorrido em má fé. Assim, o autor não trouxe 

elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da 

parte requerida e os supostos danos morais e materiais experimentados. 

A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001319-24.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ERMELINDA DE 

SOUZA DO E SANTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 
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antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 

em face de BANCO BMG S/A. Diz, em síntese, que foi surpreendida com 

vários empréstimos realizados desde o ano de 2014, sendo descontado 

mensalmente o valor de R$ 146,65 (cento e quarenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), totalizando R$ 12.821,42 (doze mil oitocentos 

e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), contudo, alega que não 

contratou os serviços. A reclamada contesta alegando que o débito é 

devido e que foi cedido ao Banco Itaú Consignados. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que 

os descontos foram realizadas pela parte reclamada. Pois bem. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 114,31 (cento e quatorze reais e trinta e um 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001974-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001974-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ODAIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ODAIR JOSÉ DA SILVA em face de BANCO BMG S/A. Diz, 

em síntese, que contratou um cartão de crédito ofertado pela reclamada, 

contudo, a dívida foi vendida ao banco OLE BONSUCESSO e mesmo assim 

a reclamada continuou descontando em sua folha de pagamento o valor 

de R$ 63,96 (sessenta e três reais) pelo Banco OLE BONSUCESSO. Desta 

forma, os descontos começaram no mês 12/2016, no valor de R$ 490,68 

(quatrocentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) até o mês 

01/2018, quando esse valor passou para R$528,52 (quinhentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e dois centavos), totalizando assim um montante de 

R$ 13.238,04,( treze mil, duzentos e trinta e oito reais e quatro centavos) 

descontados indevidamente. Em contestação o requerido suscita 

preliminar de prescrição, visto que o contrato foi celebrado em 07/04/2009 

e no mérito sustenta que a parte reclamada contratou o cartão de crédito 

consignado nº. 5313.0886.0665.3023, conta cartão nº. 1322982, sendo 

liberado o valor de R$ 9.513,00, com reserva de margem consignável 

(RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 528,52(quinhentos e vinte e 

oito reais e cinquenta e dois centavos). A reclamada mesmo intimada não 

compareceu à audiência de conciliação. É o breve relato. A parte 

reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Deixo 

de acolher a preliminar de prescrição, vez que a parte reclamante 

contesta os descontos que estão sendo realizados mensalmente em seus 

vencimentos, configurando, assim, prestações de trato sucessivo que se 

renovam mês a mês. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque a parte requerida trouxe contrato assinado pela 

parte autora TED e faturas, comprovando, assim, a relaçã jurídica e os 

débitos. Ademais, a parte autora informa que o débito foi cedido ao Banco 

OLE que estava descontando os valores juntamente com a parte 

reclamada, contudo, não trouxe aos autos provas da suposta cessão de 

crédito realizada, não cabendo, nesta hipótese inversão do ônus da prova 

para comprovar fato negativo. Assim, o autor não trouxe elementos 

suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da parte 

requerida e os supostos danos morais e materiais experimentados. A 

possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais 

circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004128-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004128-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DAVID DA CRUZ SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito proposta por DAVID DA CRUZ SANTOS em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO NÃO PADRONIZADO –FIDC NPL I. 

Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$395,90 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa 

centavos), com vencimento em 08/09/2015, incluso em 30/11/2017, 

contudo, não possui o débito. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação a Reclamada alega que o débito é devido e que foi cedido 

pelo Banco Santander, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito, mas apenas formulou 

defesa genérica. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, a parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, 

afasta a presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré. 

Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, improcede o pedido 

indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada no valor de R$ 395,90 (trezentos e noventa e cinco reais 

e noventa centavos), extinguindo com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004300-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004300-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MAKSON LYNIKER SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Repetição de Indébito proposta por MAKSON LYNIKER SILVA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que mantém relação 

consumerista com a parte reclamada, vez que possui uma conta bancária 

para receber seu salário, contudo, veio percebendo descontos referentes 

a um serviço de Bradesco Vida Previdência que não contratou, sendo 

descontado o valor total de R$ 190,48 (cento e noventa reais e quarenta e 

oito centavos) se tratando de venda casada. De seu turno, sustenta a 

reclamada, em síntese, que a cobrança contestada pelo reclamante está 

prevista no contrato firmado entre as partes e este, ciente das 

disposições constantes nas cláusulas, aceitou o contrato em comento, 

tendo expressado sua legítima e livre concordância em todos os seus 

termos. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte ativa. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 

302 do referido estatuto processual, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito a contrapor o pedido do autor, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, vislumbro que a parte 

requerida não trouxe aos autos cópia dos contratos de seguros 

assinados pela parte autora, o que leva a conclusão que foi contratado de 

forma obrigatória juntamente com o contrato de abertura de conta. Assim, 

o fato é que o seguro contratado no mesmo instrumento contratual 

configura venda casada ao consumidor. Aliás, é certo que essa conduta é 

vedada, na dicção do art. 39 do CDC. Nesse sentido: (...) VENDA 

CASADA. Considerando que o contrato de empréstimo e o contrato de 

seguro foram firmados no mesmo instrumento contratual, presume-se a 

ocorrência da alegada venda casada, ainda mais quando a parte 

demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, 

prova que a ela competia, em razão da inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 333, II, do CPC. (...) (Apelação Cível Nº 70031642036, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria 

Silveira, Julgado em 09/09/2009). Desta forma, em que pese a parte autora 

tenha requerido apenas indenização por danos morais, em nome do 

princípio da informalidade dos juizados especiais, extrai-se do pedido a 

declaração de nulidade dos seguros objeto da lide e repetição dos valores 

cobrados, uma vez declarado ilegal a cobrança dos seguros não 
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contratados. De outro lado, não é possível se reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor, a abalar direito da personalidade da 

parte autora, até porque os valores cobrados decorreram de cláusula 

contratual que funcionava à época. Depois, não se observa, no particular, 

dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar a 

higidez psíquica do postulante, a caracterizar a pretendida indenização 

por danos morais. Assim, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, 

do CPC, para DECLARAR a nulidade da contratação do seguro Bradesco 

Vida Previdência e DETERMINAR a restituição do valor de R$ 190,48 

(cento e noventa reais e quarenta e oito centavos), na forma dobrada dos 

valores cobrados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004873-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DALVA DE MORAIS FREDERIGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004873-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA DALVA DE MORAIS 

FREDERIGI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por ANA DALVA 

DE MORAIS FREDERIGI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em 

síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

no valor de R$118,95 (cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos) 

com indevida inclusão em 10 de agosto de 2018, contrato 0231097565, 

contudo, desconhece o débito. A reclamada contesta alegando que a 

parte autora migrou a linha telefônica de nº (65) 9.99613983 da 

modalidade Pré-Paga para o pacote de serviços Vivo Controle Ilimitado, o 

que ocasionou a emissão de faturas mensais e que restam débitos, ainda, 

trouxe aos autos contrato assinado pela parte autora, telas sistêmicas 

comprovando pagamentos realizados e faturas. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos contrato assinado pela parte 

autora, telas sistêmicas comprovando pagamentos realizados e faturas. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à alegação 

de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de 

levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, 

é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a 

parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou 

devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, 

uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo 

a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento 

de R$118,95 (cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002867-84.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

JUNIOR REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

DEIVID ALEXANDER DE LIMA JUNIOR em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA. Diz, em síntese, que em 19/03/2015 se matriculou na reclamada no 

curso de engenharia civil e que era beneficiário de 100% do FIES. 

Contudo, solicitou o trancamento da matrícula e no primeiro semestre de 

2016, o Autor transferiu o seu financiamento para Faculdade do Pantanal 

em Cáceres, mas, a reclamada vem cobrando o valor de R$ 5.775,96 

(cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), 

mesmo tendo o autor FIES de 100%. A reclamada em contestação alega 

que não realizou a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

A liminar foi deferida. Pois bem. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 86 de 798



do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em atenta análise às 

provas dos autos verifico no extrato ID 20347778 que a reclamada está 

cobrando o valor de R$ 5.775,96 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco 

reais e noventa e seis centavos), sem, contudo, comprovar a origem do 

débito. Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Diante deste fato, é a declaração da inexigibilidade do débito é 

medida que se impõe. Porém, em que pese o ato ilícito praticado pela parte 

reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato que 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na 

jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é 

passível de indenização por danos morais, senão vejamos: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão contida na inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

no valor de R$ 5.775,96 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e 

noventa e seis centavos), extinguindo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003044-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DA SILVA (INTERESSADO)

J. O. DA SILVA SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003044-48.2019.8.11.0006. REQUERENTE: J. O. DA SILVA SERVICOS - 

ME INTERESSADO: JOAO OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL LTDA Vistos, 

etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por J.O. DA SILVA 

SERVIÇOS – ME em face de COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA (COCRIJAPAN). Diz, em síntese, que é credor da 

quantia de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais) em 

razão da prestação de serviços de controle de pragas, conformes notas 

fiscais em anexo. A reclamada mesmo intimada compareceu à audiência 

de conciliação, mas não apresentou contestação. É o breve relato. A parte 

reclamada não apresentou contestação. Assim, concluo que a parte 

reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico que a parte autora 

trouxe aos autos contrato de prestação de serviço celebrado com a 

reclamada, bem como notas fiscais de prestação de serviços, 

comprovando assim o seu crédito, ao que caberia a reclamada comprovar 

sua quitação, o que não fez. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte autora as importâncias de R$ 

26.280,00 (vinte e seis mil duzentos e oitenta reais), correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ 

(vencimento das notas) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004833-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VIEIRA FERREIRA FAQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004833-82.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA VIEIRA FERREIRA 
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FAQUINI REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito proposta por Juliana Vieira Ferreira Faquini em 

face de Cred System Administradora de Cartões de Credito LTDA. A parte 

autora doi intimada para emendar a petição inicial, contudo, quedou-se 

inerte (ID 24098147). Assim, cabe a parte autora dar continuidade do 

processo, ao que outra alternativa não resta a não ser a extinção do feito. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, CPC/2015. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004884-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004884-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DAYANE SANTOS AMORIM 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

DAYANE SANTOS AMORIM em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em 

síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

no valor de R$ 120,07 (cento e vinte reais e sete centavos) com indevida 

inclusão em 10 de dezembro de 2017, possuindo o seguinte número de 

contrato 0309800207, contudo, desconhece o débito, vez que não 

contratou os serviços. A reclamada contesta alegando que a parte autora 

contratou os serviços habilitando a linha telefônica de nº65999301338 e 

que restando débitos, bem como juntou aos autos contrato devidamente 

assinado pela parte autora e faturas de utilização. FALTA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de prova 

apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora e faturas de utilização. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a 

parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou 

devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, 

uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo 

a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento 

de R$ 120,07 (cento e vinte reais e sete centavos), acrescido de juros de 

1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito; 

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, 

e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004902-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEONES MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004902-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEONES MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ALEONES MARTINS DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, 

em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 611,93 (seiscentos e onze reais e noventa e três 

centavos) com indevida inclusão em 03 de novembro de 2014, possuindo 

o seguinte número de contrato 034980241000067, contudo, desconhece o 

débito, vez que não contratou os serviços da reclamada. A reclamada 

contesta alegando de forma genérica que o débito é devido. FALTA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o 

extrato juntado na exordial é válido. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Não há que 

se falar em prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo 

quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável 

ao consumidor, conforme se vê: AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS 

E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 
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afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) Pois bem. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, tendo a parte autora anotações posteriores é que esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado do valor de R$ 

611,93 (seiscentos e onze reais e noventa e três centavos); b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004903-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEONES MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004903-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEONES MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ALEONES MARTINS DA SILVA em face de OMNI S\A CFI. Diz, em síntese, 

que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor 

de R$ 98,69 (noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) com 

indevida inclusão em 15 de dezembro de 2014, possuindo o seguinte 

número de contrato 101630003689814, contudo, desconhece o débito, 

vez que não contratou os serviços. A reclamada contesta alegando que a 

parte autora celebrou um contrato de Crédito Direto ao Consumidor pelo 

valor total de R$ 299,85 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco 

centavos), quantia esta que nos termos pactuados deveria ser amortizada 

pelo pagamento de 9 (nove) prestações de R$ 46,44 (quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos), juntando aos autos contrato 

devidamente assinado pela parte autora, documentos pessoais 

apresentados no ato da contratação e nota fiscal. PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, 

se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com 

prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014) Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Os elementos de prova apresentados pela parte reclamada demonstram 

que existe relação jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe 

aos autos contrato assinado pela parte autora e faturas de utilização. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à alegação 

de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de 

levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, 

é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência 

da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 
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tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ademais, 

ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, 

cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e RECONHEÇO a litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004929-97.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERTA CEBALHO DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004929-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BERTA CEBALHO DE PAULA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Ação Anulatória proposta por BERTA CEBALHO DE PAULA em face de 

BANCO PAN S/A. Diz, em síntese, que é servidora pública aposentada e 

que após várias ligações acabou aceitando um empréstimo, contudo, a 

reclamada vem realizando descontos referentes a um cartão de crédito 

consignado, mas, alega que não contratou este serviço, bem como não 

recebeu o cartão. A reclamada contesta alegando que a parte autora 

celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Cruzeiro 

do Sul desde 2010, através de cartão de crédito consignado nº 4218 **** 

**** 5016, que foi migrado para o Banco Pan S.A. em julho/2013 gerando o 

novo número 4346 **** **** 8028, migração esta em razão da liquidação do 

Banco Cruzeiro do Sul que foi adquirido pela reclamada, juntando aos 

autos contrato assinado pela parte autora e faturas de utilização. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição, uma vez 

que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se tratar de utilização do 

CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, conforme se vê: 

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - 

Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou com a 

negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de ofício, 

por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014) Pois bem. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos contrato assinado pela parte autora 

e faturas de utilização em que consta, inclusive, algumas compras no 

comércio. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a 

prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação 

ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Ademais, ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou 

a verdade dos fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a 

origem do débito, cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e RECONHEÇO a 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, 

ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004945-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ILARIO ALMEIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ILARIO ALMEIDA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, 

em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 219,06 (Duzentos e dezenove reais e seis 

centavos) com indevida inclusão em 17 de dezembro de 2018, possuindo 

o seguinte número de contrato 0321191728, contudo, desconhece o 

débito, vez que não contratou os serviços. A reclamada contesta 
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alegando que a parte autora contratou os serviços habilitou a linha 

telefônica de nº (65) 99979-9005, com a conta 0321191728, habilitado em 

29/01/2013, cancelado em 26/10/2018, om CPF: 99268582104, no plano 

VIVO CONTROLE ILIMITADO, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno. FALTA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL Deixo de acolher a referida preliminar, vez que o extrato 

juntado na exordial é válido. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos contrato assinado pela parte autora 

e faturas de utilização. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação 

do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos 

cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, 

que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular 

n. 359 do STJ. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é 

sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado 

deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no 

artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos da inicial. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do 

débito, faz jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo 

qual entendo pela condenação desta ao pagamento do valor da 

negativação. Ademais, ficou devidamente comprovado que a parte autora 

alterou a verdade dos fatos, uma vez que negou veemente não conhecer 

a origem do débito, cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte 

Reclamante ao pagamento de R$ 219,06 (Duzentos e dezenove reais e 

seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC), a partir do vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005773-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LUCAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005773-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEMIR CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: JOÃO LUCAS DOS SANTOS Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Reclamação Cível proposta por ADEMIR CARDOSO DA SILVA em face de 

JOÃO LUCAS DOS SANTOS. DA REVELIA A parte reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste a parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que no dia 09 de 

agosto de 2019 transitava em seu veículo "Soni, - Chevrolet de Placa 

050-5221 Caceres - MI'", na avenida Tancredo Neves, próximo ao Campas 

Universitário de Cgceres. as 23:50, quando foi atingido na parte lateral de 

seu veículo polo requerido que conduzia uma motocicleta "Honda - Start 

160 ano 2016/2017. placa OCA-6254 CACERES-MD de sua propriedade, 

bem como este se comprometeu a pagar o conserto, mas não o fez. Desta 

forma, sem uma solução amigável realizou orçamento do reparo que ficou 

em R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), motivo pelo qual 

requer o pagamento a título de indenização por danos materiais. A 

reclamada, REVEL, não juntou aos autos qualquer documento que 

desqualificasse as alegações e provas da parte reclamante, pois, se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Conclui-se que faz jus o Reclamante a indenização pelos danos materiais, 

tendo em vista os documentos comprovando os danos materiais e 

considerando a confissão ficta do Reclamado. Dessa maneira, verificada 

a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 

dano, e a culpa do segundo reclamado no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a omissão deste em prestar assistência ao 

Reclamante, por conseguinte, com o seu dever de indenizar pelos danos 

materiais causados. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO. COLISÃO NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. 

RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO 

VEÍCULO QUE LHE PRECEDIA VERIFICADA, PORQUANTO NÃO DESFEITA 

A PRESUNÇÃO DE CULPA QUE RECAI SOBRE QUEM BATE ATRÁS. 

Demonstrada que a colisão na traseira do veículo segurado se deu 

exclusivamente por culpa do demandado, o qual efetivamente deu causa 

ao 'engavetamento', colidindo com o carro que estava a sua frente, que 

acabou sendo jogado para a frente, vindo a se chocar com os demais 

veículos que se encontravam parados. À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70055113872, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise 

Oliveira da Silva, Julgado em 14/08/2013) APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS NA RODOVIA BR 116. 

ENGAVETAMENTO. 1. Os elementos de prova juntados aos autos indicam 

a culpa exclusiva do condutor do caminhão de propriedade da requerida 

pelo evento danoso, ao não conseguir parar o veículo, vindo a colidir com 

os demais automóveis, caminhonetes e caminhões que se encontravam à 

sua frente. 2. Não se desincumbiu a demandada do ônus de comprovar 

eventual culpa exclusiva ou concorrente de terceiros, limitando-se a tecer 

considerações a respeito sem qualquer sustentação probatória. 3. 

Reconhecida a responsabilidade da Transportadora JHR pela reparação 

dos prejuízos sofridos pelo autor em virtude do acidente de trânsito. 4. 

Tendo sido comprovados os prejuízos materiais sofridos pelo autor com 

custeio de serviços médicos e aquisição de medicamentos, impõe-se a 

condenação da requerida ao ressarcimento de tais quantias, mantidos os 

critérios de correção monetária e juros moratórios arbitrados na sentença. 

5. A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à 

vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de 

dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa do ofendido. No caso concreto, vai confirmada 

a verba indenizatória fixada na instância de origem em favor do autor, 

mantidos os critérios de correção monetária e juros moratórios adotados 

na sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70056514904, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Julgado em 24/10/2013) A reparação do dano é garantida 

pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do 
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Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ Assim, tendo a 

parte autora comprovado o acidente, bem como a parte reclamada 

podendo contestar não o fez é que reconheço a veracidade dos fatos 

alegados na inicial, bem como o dever do reclamado em indenizar a parte 

autora pelos danos materiais experimentados no valor de R$ 2.350,00 

(dois mil, trezentos e cinquenta reais). Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: a) CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o reclamante pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 

2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), a serem acrescidos de 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data 

do evento danoso. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006220-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006220-35.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMIR MIRANDA DA 

SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

VALDEMIR MIRANDA DA SILVA em face de LOJAS AVENIDA LTDA. Diz, 

em síntese, que realizou uma compra no estabelecimento da reclamada 

parcelada em 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 60, 98 (sessenta reais e 

noventa e oito centavos), contudo, quando foi realizar o pagamento da 

última prestação percebeu o desconto do valor de R$ 5,98 (cinco reais, 

noventa e oito centavos) e R$ 8,97 (oito reais, noventa e sete centavos) 

descritos como seguro Compra da Sorte, contudo, não contratou o 

referido seguro. De seu turno, sustenta a reclamada, que assim que tomou 

conhecimento dos fatos realizou o estorno da cobrança não ensejando em 

danos morais. A liminar foi deferida. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte ativa. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 300 e 302 do referido estatuto processual, compete ao 

réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito a contrapor o pedido do autor, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, vislumbro que a 

parte requerida não trouxe aos autos cópia dos contratos de seguros 

assinados pela parte autora, o que leva a conclusão que foi contratado de 

forma obrigatória juntamente com o contrato de abertura de conta. Assim, 

o fato é que o seguro contratado no mesmo instrumento contratual 

configura venda casada ao consumidor. Aliás, é certo que essa conduta é 

vedada, na dicção do art. 39 do CDC. Nesse sentido: (...) VENDA 

CASADA. Considerando que o contrato de empréstimo e o contrato de 

seguro foram firmados no mesmo instrumento contratual, presume-se a 

ocorrência da alegada venda casada, ainda mais quando a parte 

demandada deixou de comprovar a autonomia das relações negociais, 

prova que a ela competia, em razão da inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 333, II, do CPC. (...) (Apelação Cível Nº 70031642036, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Maria 

Silveira, Julgado em 09/09/2009). De outro lado, não é possível se 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor, a abalar 

direito da personalidade da parte autora, até porque os valores cobrados 

decorreram de cláusula contratual que funcionava à época. Depois, não 

se observa, no particular, dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante 

a ponto de afetar a higidez psíquica do postulante, a caracterizar a 

pretendida indenização por danos morais. Assim, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 485, I, do CPC/15, 

para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 14,95 (quatorze 

reais e noventa e cinco centavos). Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006189-15.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006189-15.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KATIANE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por KATIANE DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que é 

correntista da reclamada e que começou a receber faturas em sua 

residência que demonstrava débitos em sua conta corrente referente a um 

cartão de crédito, contudo, não possui este serviço e não tem débitos e 

não se preocupou, contudo, a reclamada realizou a inscrição no cadastro 

de proteção ao crédito no valor de R$ 55,39 (cinquenta e cinco reais e 

trinta e nove centavos). A reclamada contesta de forma genérica 

alegando que o débito é devido, bem como não houve a contestação 

administrativa. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência 

territorial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o 

inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 
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parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. FALTA DE 

DOCUMENTO ESSENCIAL – EXTRATO VÁLIDO Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. A parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios 

da origem do débito, vez que a parte autora informa que é cliente da 

reclamada, contudo, não possui o referido débito negativado. Portanto, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela em verificar eventual falha em 

seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00(cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência do débito negativado do valor de R$ 

55,39 (cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos); b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e 

honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002316-07.2019.8.11.0006. INTERESSADO: RUY GUIMARÃES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Reclamação 

Trabalhista proposta por RUY GUIMARÃES em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES/MT. Diz, em síntese, que é servidor público municipal desde 

01/10/1993, ocupando o cargo de Odóntologo na Secretaria Municipal de 

Saúde, Cirurgião Dentista da Estratégia de Saúda da Família, na unidade de 

saúde da família do CAIC – PSF CAIC, contudo, exerce atividade com 

exposição à doenças infecto contagiosas motivo pelo qual faz jus ao 

adicional de insalubridade, bem como realizou o requerimento 

administrativo de concessão do referido adicional que foi negado. A parte 

reclamada contestou alegando ausência de norma local prevendo a 

concessão do referido adicional de insalubridade, bem como contestou o 

pedido de utilização da prova emprestada. Pois bem. A parte autora juntou 

aos autos perícia realizada nos autos do processo Código n. 162991 e 

requereu a admissão como prova emprestada. Assim, nos termos da 

jurisprudência da Turma de Recursal de Mato Grosso é possível a 

admissão da prova emprestada para comprovação da relação jurídica e do 

direito pleiteado, senão vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

– RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NO VALOR DE R$71,13 (setenta e um reais e treze centavos) – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – PROVA EMPRESTADA – RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA – RECONHECE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA PARA SEREM 

JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a parte Reclamante que não reconhece 

a origem do débito imposto em seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que não utilizou os serviços da parte Reclamada. 2. 

Contudo, de análise dos autos, nota-se que não houve apresentação de 

documentos que comprovassem a contratação, tampouco a legalidade do 

débito, no entanto, ao realizar pesquisa no sistema PJE, foram 

encontrados outros dois feitos contra o Banco Bradesco, ou seja, o 

advogado distribuiu diversas ações sem necessidade, visto se tratar de 

fatos convexos. 3. Portanto, ao utilizar o instituto da prova emprestada , 

prevista no art.332,CPC nota-se que a relação jurídica foi devidamente 

comprovada no feito n°1001407-76.2018.8.11.0045, ante a juntada de 

extrato de conta corrente e contrato de empréstimo devidamente 

assinado, provas que comprovam a devida contratação e utilização dos 

serviços reclamada, bem como afasta qualquer alegação de fraude. 3. 

Desta forma, a afirmação de inexistência de relação jurídica não condiz 

com a verdade real. 4. Portanto, a negativação se trata de exercício 

regular do direito da parte Recorrente, uma vez que devido o débito ante a 

ausência de comprovação de pagamento. 5. Deste modo, não há que se 

falar em negativação indevida, tampouco em dano moral. 6. Sentença 

reformada para reconhecer a improcedência do pedido e a aplicação em 

Litigância de má-fé. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 

1001410-31.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Neste sentido, sendo a perícia trazida aos autos de pessoa 

que ocupa o mesmo cargo da parte autora é que admito a prova trazida 

aos autos como instrumento de prova emprestada neste processo. 

Ademais, diante da análise de todo conjunto probatórios entendo que é 

caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de 

remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, 

XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia 

limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando 
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de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. 

A citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial juntado aos autos (ID 

19442927 e 19442931) resta caracterizada a insalubridade em grau médio 

(20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo como insalubre o ambiente 

laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, bem como 

estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 

ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da 

Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para: a) CONDENAR o Município de 

Cáceres –MT a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento base do servidor, incorporando à sua 

remuneração; b) CONDENAR ao pagamento retroativo, excluído o período 

alcançado pela prescrição quinquenal, até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde, bem como os valores pretéritos 

devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos 

das ADI 4.425/DF e 4.357/DF; Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MIATELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002630-50.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEIA MIATELLO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN/MT Vistos, etc. 

Dispenso o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

LUCINEIA MIATELO BOSELLI LEITE em face de ESTADO DO MATO 

GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN. Diz, em síntese, que era proprietária do veículo 

GM/S10 Executive 2.8, ano de fabricação/modelo: 2003/2003, de placa 

HSA7811/MT, Renavam 802361943, de cor preta, contudo, em sentença 

criminal do seu esposo Leandro Boselli Leite foi decretado o perdimento do 

veículo em favor da União no bojo dos autos registrados sob o Código 

1777276, contudo, mesmo após o perdimento do veículo as partes 

reclamadas não retiraram o veículo do seu nome e continuam lançando 

débitos de IPVA e licenciamento. A liminar foi deferida. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS RECLAMADOS Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, vez que este é o 

responsável do imposto sobre veículo automotor, tendo, inclusive, inscrito 

os débitos em dívida ativa. Ainda, deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passivado do Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso, vez que este é responsável pela baixa do veículo e pelo 

licenciamento. Pois bem. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como as provas dos autos são suficientes para a solução da 

lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. Em atenta análise das provas dos 

autos verifico que a parte autora é casada com o Sr. Leandro Boselli Leite, 

bem como o veículo objeto da lide foi perdido em favor da união nos autos 

do mencionado processo criminal em que ele foi condenado. Assim, em 

que pese a parte autora tenha trazido aos autos resposta do DETRAN 

informando que a transferência do veículo somente é possível após o 

leilão do veículo, o fato é que a parte autora não pode ser penalizada por 

débitos do bem, mormente porque quando houve a decretação do 

perdimento do bem automaticamente ele foi afetado ao patrimônio da 

União. Desta forma, a parte autora tem direito a ter o veículo retirado de 

seu nome sendo este registrado em favor da União, bem como ter a baixa 

de todos os débitos do veículo objeto da lide desde a data da sentença de 

perdimento do bem. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, RATIFICO a liminar deferida e julgo PROCEDENTE o pedido 

para: a) DETERMINAR que o DETRAN/MT realize a transferência do veículo 

do nome da parte autora em favor da União, nos termos da sentença 

criminal constante nos autos; b) DECLARAR a inexistência dos débitos de 

IPVA, Licenciamento e seguro desde o ano de 2015, data da sentença de 

perdimento do bem; c) DETERMINAR que os reclamados realizem a baixa 

de todos os débitos em nome da parte autora referente ao veículo objeto 

da lide desde o ano de 2015, inclusive, baixando o protesto e a inscrição 

em dívida ativa. Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, 

forte no art. 496, §3º, I do CPC/15. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 
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PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005058-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO ORTIZ POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005058-05.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ADRIANO ORTIZ 

POQUIVIQUI REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por LUIZ ADRIANO ORTIZ 

POQUIVIQUI em face de CASAS PERNAMBUCANAS. Diz, em síntese, que 

foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$ 1.302,21 (um mil, trezentos e dois reais e vinte e um centavos) com 

indevida inclusão em 15 de março de 2019, referente ao contrato n. 

614202648, contudo, alega que desconhece o débito e que não contratou 

os serviços. A reclamada contesta alegando a parte autora contratou os 

serviços, utilizou, bem como realizou pagamentos, trazendo aos autos 

apenas faturas. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A 

parte reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do 

débito, pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de 

serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 1.302,21 (um mil, trezentos e dois reais e vinte 

e um centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006366-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006366-13.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por ANGELA MARIA RODRIGUES em face de MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Diz, em síntese, que é servidora pública municipal exercendo o 

cargo de Técnica de Enfermagem desde 01/08/2012, conforme prova a 

Ficha Cadastral nº 5460, informando o Decreto n° 343 de 17/08/2012, 

homologado pelo decreto n° 276 de 06/07/2012, e em 2015, após estudos 

das condições ambientais de exposição dos funcionários, segundo a 

instrução normativa n° 84 do INSS, o Laudo Técnico concluiu que a função 

dos TÉCNICOS DE ENFERMAGEM está exposta a Risco Biológico, tendo, 

portando direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% 

(vinte por cento), motivo requer o reconhecimento do direito ao adicional 

de insalubridade 20% sobre seu salário desde o momento da posse. O 

Requerido contestou alegando ausência de norma local prevendo a 

concessão do referido adicional de insalubridade. Pois bem. Em análise 

aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medidas que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 
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lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado ao ID 16482299 e 24445429, resta caracterizada a 

insalubridade em grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco 

biológico de forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 

é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais 

que nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 

487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 

para: a) CONDENAR o Município de Cáceres –MT a pagar o adicional de 

insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor, incorporando à sua remuneração; b) CONDENAR ao pagamento 

retroativo, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal, até 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem 

como os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na 

forma da modulação de efeitos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF; Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003005-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE JESUS BENEVIDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR APARECIDA SILVA OAB - MT26445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003005-51.2019.8.11.0006. INTERESSADO: BENEDITO DE JESUS 

BENEVIDES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de Cobrança Indevida 

proposta por BENEDITO DE JESUS BENEVIDES em face de BANCO BMG 

S/A. Diz, em síntese, que recebeu uma ligação da reclamada oferecendo 

cartão de crédito e aceitou, contudo, nunca recebeu o referido cartão, não 

o desbloqueou e não utilizou, mas no mês de 12/2016 começaram os 

descontos consignados nos valores de R$ 164,18 (cento e sessenta e 

quatro reais e dezoito centavos), ao que no mês 05/2018 esse valor 

passou para R$321,38 (trezentos e vinte e um reais e trinta e oito 

centavos), totalizando assim um montante de R$ 8.237,77,( oito mil 

duzentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) A parte 

reclamada em contestação alega que a parte autora contratou um cartão 

de crédito com desconto em folha de pagamento e foram realizados 

saques nos valores de R$ 1.130,53 (um mil, cento e trinta reais e 

cinquenta e três centavos), R$ 708,41 (setecentos e oito reais e quarenta 

e um centavos), R$ 202,00 (duzentos e dois reais), R$ 155,00 (cento e 

cinquenta e cinco reais), R$ 1.377,00 (um mil, trezentos e setenta e sete 

reais), R$ 598,15 (quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos), 

R$ 734,54 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos), R$ 132,81 (cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), 

R$ 361,78 (trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) e 

R$ 262,83 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), 

bem como foi utilizado o cartão de crédito em compras, trazendo aos 

autos contrato devidamente assinado, TED e faturas. Pois bem. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a cobrança é indevida, negando qualquer dívida 

com a parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, 

a parte ré, em manifestação nos autos logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora, pois, trouxe aos autos contrato devidamente assinado pela 

parte autora, TED de saques e faturas de utilização. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, 

II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a 

alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) 

do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004628-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY SOUZA PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO CESAR DELUQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESMERALDO DA SILVA GUILHERME OAB - MT26988-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004628-53.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DANIELLY SOUZA PEREIRA 

ARAUJO REQUERIDO: JÚLIO CESAR DELUQUE Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por DANIÉLLY 

SOUZA PEREIRA ARAUJO em face de JÚLIO CESAR DELUQUE. Diz, em 

síntese, que manteve um relacionamento com o reclamado que durou de 

15 de outubro de 2018 ao dia 27 de outubro de 2018, sendo que neste dia 

estavam em uma festa quando alguns amigos a cumprimentaram e a partir 

dai começaram as agressões físicas e verbais, tendo, inclusive, buscado 

a delegacia de polícia e tendo sido deferido em seu favor medida protetiva, 

ao que o reclamado mesmo após este fato, ainda, por intermédio de 

WhatsApp, proferiu agressões por escrito e por áudio. A parte reclamada 

mesmo intimada não compareceu à audiência de conciliação. É o breve 

relato. A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo que a parte 

reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo assinalado 

(Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos do 

Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos verifico 

verossimilhança nas alegações da parte autora que trouxe aos autos 

cópias da medida protetiva deferida em seu favor, bem como outras 

agressões via mensagens de textos e áudios. Assim, as provas juntadas 

aos autos comprovam o dano moral sofrido pela parte autora, vez que as 

atitudes da parte reclamada ofenderam a honra e a dignidade da pessoa 

humana, ao que caberia à parte reclamada comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor produzindo provas para sua 

defesa. Sobre este tema, diga-se ainda, que a indenização deve atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte Reclamada. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004633-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SALES DO COUTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004633-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO SALES DO COUTO 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição 

Previdenciária proposta por FABIO SALES DO COUTO SILVA em face 

ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que a Lei Complementar 

Estadual n° 50/98 dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação 

do Estado de Mato Grosso estabelece que o Profissional da Educação 

Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor 

pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído 

o regime de trabalho de dedicação exclusiva, remunerada na forma 

estabelecida no §1° do mesmo dispositivo legal. Assim, durante o período 

de março de 2018 a março de 2019 recebeu o adicional denominado 

“Gratificação por Dedicação Exclusiva” em razão da função de secretário 

escolar e sobre estes valores foram descontados indevidamente as 

contribuições previdenciárias, vez que não se incorporam à remuneração. 

A parte reclamada contesta alegando que a lei estadual prevê o desconto 

previdenciário sobre toda a remuneração do servidor. Pois bem. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste a parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando 

a demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de não incide 

contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se 

incorporam ao benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: 

EMENTA Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão 

geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de 

contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à 

aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 
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cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. Decisão Após o voto do Ministro Roberto 

Barroso (Relator), que dava parcial provimento ao recurso, no que foi 

acompanhado pela Ministra Rosa Weber, e o voto do Ministro Teori 

Zavascki, que lhe negava provimento, pediu vista dos autos o Ministro Luiz 

Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, 

pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho de Albuquerque, Procurador da 

Fazenda Nacional. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista do Ministro Luiz Fux, 

dando parcial provimento ao recurso, e o voto do Ministro Dias Toffoli, 

negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do 

Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. Decisão: Após os 

votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, 

que acompanhavam o Relator, dando parcial provimento ao recurso, e o 

voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe provimento, pediu vista dos 

autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro 

Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 

16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da 

repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto 

do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), 

Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o 

Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018. 

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de 

férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional 

noturno e o adicional de insalubridade. Tese Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (RE 593068 

/ SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. 

ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a tese sido fixada em 

julgamento de demanda repetitiva não cabe à aplicação do distinguishing, 

pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo STF a serem aplicados em 

todos os casos semelhantes, bem como a parte requerida não demonstrou 

as razões da distinção entre os casos, motivo pelo qual os pedidos são 

procedentes. Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte autora para: a) 

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados 

indevidamente março de 2018 à março de 2019 referente às contribuições 

previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Dedicação Exclusiva, 

na forma simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E a 

partir dos descontos e juros de 1% a partir da citação. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda 

da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004946-36.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ILARIO ALMEIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

ILARIO ALMEIDA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, 

em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 102,55 (cento e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos) com indevida inclusão em 07 de dezembro de 2018, possuindo 

o seguinte número de contrato 2123057934, contudo, desconhece o 

débito, vez que não contratou os serviços. A reclamada contesta 

alegando que a parte autora celebrou o contrato nº 2123057934, referente 

à linha (65) 99979-9005, habilitado em 29/01/2013, o qual passou a gerar 

faturas mensais, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o 

cadastro no sistema interno. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Os elementos de prova apresentados pela parte 

reclamada demonstram que existe relação jurídica entre as partes e o 

débito é devido, pois trouxe aos autos contrato assinado pela parte autora 

e faturas de utilização. Quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a parte reclamada 

demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido contraposto 

formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela condenação desta ao 

pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou devidamente 

comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, uma vez que 

negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo a aplicação 

do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto 

para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento de R$ 102,55 

(cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de juros de 

1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito; 

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, 

e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-21.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004947-21.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDEMILSON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

EDEMILSON DA SILVA SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 378,65 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta 

e cinco centavos), contrato n. 0257394982, contudo, desconhece o 

débito, vez que não contratou o serviço. A reclamada contesta alegando a 

parte autora contratou a linha (65)99658-7881, vinculada à conta 

0257394982, pelo período de 29/08/2015 a 24/02/2016, através do plano 

Vivo Internet Móvel 12GB e que restam débitos, bem como juntou aos 

autos contrato devidamente assinado pelo autor, cópia do documento 

pessoal apresentado na contratação e faturas de utilização. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 

1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. 

ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, 

do artigo282, do CPC, determina que basta a mera indicação do endereço 

da parte autora para recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória 

a juntada do comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) 

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de falta de documento 

essencial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Os elementos de prova apresentados pela parte reclamada demonstram 

que existe relação jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe 

aos autos contrato assinado pela parte autora e faturas de utilização. 

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do 

devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros 

de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a 

prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação 

ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz 

jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo 

pela condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, 

ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, 

cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento 

de R$ 378,65 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), 

a partir do vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, 

por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGNACIO SORTICA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004992-25.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IGNACIO SORTICA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico proposta por IGNACIO SORTICA DE SOUZA 

em face de TELEFÔNICA S/A. Diz, em síntese, que que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$102,41 

(cento e dois reais e quarenta e um centavos) em 18/08/2018, contudo, 

desconhece o contrato. A parte reclamada contesta alegando que o autor 

habilitou a linha telefônica nº (65) 99644-1945, com a conta 0225933094, 

habilitado em 13/09/2014 e cancelado em 09/06/2017, com CPF: 

01221490176, no plano SMARTVIVO CONTROLE, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré, 

trazendo aos autos apenas telas sistêmicas. FALTA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a 

necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do 

requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante de residência não 

é documento essencial à propositura da demanda, de forma a causar a 

extinção do feito, tendo em vista que não está prevista sua 

obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 
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petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de falta de documento essencial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$102,41 (cento e dois reais e quarenta e um 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005051-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005051-13.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA FERREIRA 

MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta por 

ADRIANA FERREIRA MARQUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. – 

VIVO. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de 

proteção ao crédito no valor de R$155,00(cento e cinquenta e cinco reais) 

com indevida inclusão em 10.10.2017, contudo, não possui o débito. A 

parte reclamada contesta alegando que o débito é devido, contudo, não 

traz aos autos provas do contrato e do débito. DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência 

territorial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, o 

inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a 

jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e residência da 

parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade 

de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação 

satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o 

comprovante de residência não é documento essencial à propositura da 

demanda, de forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não 

está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de 

novo posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de contestação, a 

Reclamada alega que o débito, contudo, não trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da origem e legitimidade do débito, mas apenas formulou 

defesa genérica. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que 

inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 
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no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. u 

No entanto, a parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, 

afasta a presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré. 

Destarte, nos termos da Súmula 385 do STJ, improcede o pedido 

indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada no valor de R$155,00(cento e cinquenta e cinco reais) 

extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, 

ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002430-43.2019.8.11.0006. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Alega a parte Autora, em síntese, ter recebido da Ré, uma fatura de 

consumo de energia elétrica com valor superior à sua média de consumo 

no mês de outubro de 2018, no valor 845,66 (oitocentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e seis centavos), sustenta que apesar de ter 

protocolado reclamação no PROCON com relação à fatura, teve que 

realizar parcelamento da fatura que estava em aberta, para não ter sua 

energia cortada. Por outro turno a concessionária informa que a situação 

está amparada pela resolução da ANEEL, que seus procedimentos estão 

pautados e a cobrança é devida, bem como que o faturamento originado 

da fatura reclamada pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo. 

A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Da análise dos 

documentos acostados a inicial e o histórico juntado na defesa 

percebesse que a parte autora teve um aumento injustificado da cobrança 

de sua energia. Insta ressaltar que o autor tinha um padrão de consumo 

de 99 Kwh a 167 Kwh e saltou para 1004 Kwh. Além disso, em se 

tratando de serviço essencial o fornecimento de energia elétrica, os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos, na forma do disposto no artigo 22, do Código 

de Defesa do Consumidor, respondendo as pessoas jurídicas pelos danos 

causados na forma do disposto no parágrafo único, do artigo em comento, 

inclusive por dano moral. Da análise das provas colacionadas aos autos, 

resta claro o equívoco na cobrança da fatura, contudo verifico ser 

flagrante a falha na sua prestação dos serviços, porquanto houve 

cobranças excessivas. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em 

demonstrar fatos capazes de modificar o direito da autora, uma vez que 

deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo se 

atentado tão somente a meras alegações. Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, pois, demonstrada 

a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa 

prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente 

excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 

51, § 1º e incisos do CDC. Destarte, a ameaça de corte de energia, como 

forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a 

aceitação de parcelamento, que na realidade não são devidos ou que 

merecem ser discutidos, extrapola os limites da legalidade. Não há de se 

prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando 

exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas 

proporções, do que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos 

princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O 

direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a 

sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a 

quem deles se utiliza. Assim, necessária à revisão do débito, para se 

declarar sua inexistência, já que não comprovado o consumo efetivo da 

quantidade de Kw indicada nas mencionadas faturas, que deverão ser 

revistas e calculadas sobre a média de consumo, qual seja, 200 Kw. Por 

corolário lógico, deverá a Reclamada rever a fatura do mês de 

outubro/2018, recalculando-as para o patamar de 200 Kw de consumo, ao 

preço vigente à época. No que toca aos danos morais, mostra-se indevida 

a indenização, porquanto a cobrança indevida referente a consumo 

superior à média mensal gera, sem dúvida, desconforto, aflição, e 

transtornos, no entanto, não houve qualquer violação aos direitos da 

personalidade do reclamante, tratando-se de mero dissabor da vida 

moderna, notadamente quando não houve qualquer corte e tampouco 

inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de restrição de crédito. ÊNIO 

SANTARELLI ZULIANI[1], analisando dois precedentes do STJ [REsp 

595.734-RS e REsp 774.830-RJ] que negaram o pleito indenizatório, traz a 

seguinte reflexão: "As duas situações judiciárias explicadas são frutos da 

grande abertura que a ordem jurídica concedeu aos sujeitos, para que, 

livres e soberanos, reivindiquem seus direitos. O acesso é garantido; a 

indenização nem sempre, o que animou construir limites ou barreiras para 

eliminar o risco da banalização do instituto pelo uso indiscriminado, 

destacando-se, entre as fórmulas criadas, o enunciado de que não se 

indenizam meros aborrecimentos. Na realidade, voltando à doutrina de 

Aguiar Dias, os dissabores não são indenizáveis por não serem efeitos 

perversos ou nocivos da lesão." (grifo nosso) Em seguida, arremata: 

"Essa é, na verdade, uma forma diferente de retransmitir a lição de Aguiar 

Dias. O mundo evoluído obriga-nos a desenvolver um tipo de couraça que 

nos imuniza contra os inconvenientes do dia-a-dia, como se fosse uma 

grossa armadura repelente da má-educação que ocorre no trânsito, nas 

filas dos bancos, nas platéias dos cinemas, nos caixas de supermercados 

etc. Ficar indiferente a esses incômodos é o preço que se paga para 

conviver socialmente, embora não se pretenda, com essa regra, obrigar 

ninguém a se acovardar ou suportar passivamente determinados 

desaforos insólitos, porque a ordem jurídica não tolera o menoscabo, a 

vergonha e a humilhação. Daí a necessidade de se encontrar o equilíbrio 

para a correta e jurídica qualificação da lesão que sacrifica os bens da 

vida considerados constitucionais, para que o dano moral resgate a honra 

maculada, cicatrize a ferida interna e recupere a auto-estima." (grifo 

nosso) No vertente caso, não há nos autos comprovação de que a prática 

do reclamado tenha causado qualquer constrangimento ao reclamante, 

sendo certo que não houve suspensão do fornecimento da energia 

elétrica e tampouco cobrança vexatória, não restando comprovados os 

danos morais supostamente sofridos. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AGRAVO RETIDO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM 

PODERES PARA SUBSTABELECER. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL. PROVA UNILATERAL. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Por ser sanável o vício da 

incapacidade processual ou da irregularidade da representação das 

partes, age acertadamente o juiz que marca prazo razoável para correção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 101 de 798



do defeito; 2. A Resolução nº 456/2000 da ANEEL estabelece que 

constatado o faturamento inferior ao correto a concessionária deverá 

"solicitar os serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado a 

segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer 

necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de 

medição" (art. 72, inc. II); 3. É incongruente afirmar que o proprietário do 

imóvel participou do procedimento administrativo ao fundamento de que a 

locatária e a imobiliária apresentaram defesa se os recursos destas foram 

rejeitados por ilegitimidade de parte; 4. Para comprovação do dano moral 

não basta a simples alegação de sua ocorrência já que meros dissabores, 

aborrecimentos, irritação passageira não são pretextos suficientes para 

configurar direito a referida indenização. O dano deve ser de tal monta 

que afete o equilíbrio, o bem estar e o comportamento psicológico do 

indivíduo. Recursos conhecidos. Apelação parcialmente provida. Agravo 

Retido desprovido. Sentença reformada em parte. (Apelação Cível nº 

8482-44.2010.8.09.0006 (201090084820), 3ª Câmara Cível do TJGO, Rel. 

Floriano Gomes. j. 17.07.2012, unânime, DJe 31.07.2012). Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, apenas para DECLARAR 

INEXISTENTE as dívidas consubstanciadas na fatura do mês de 

outubro/2018, determinando a revisão das mesmas para fazer constar 

como consumo o patamar de 200 Kw. De igual forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, ante a 

inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pelo Reclamado ou seus 

prepostos, capazes de gerar o dano moral. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Cáceres, 

28 de janeiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003183-97.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NIELI PAULO DE OLIVEIRA 

MERCADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Em que pese os 

argumentos da parte autora, sua pretensão não merece acolhimento. Isso 

porque embora o reclamante alegue desconhecer a origem da dívida 

objeto de inscrição do seu nome no cadastro de devedores, a requerida 

comprovou nos autos que o apontamento é oriundo de serviço de telefonia 

móvel contratado pela reclamante, que após a utilização dos serviços 

tornou-se devedora da requerida ao deixar de realizar os pagamentos 

conforme os termos do contrato. As faturas de cobranças com o 

detalhamento dos serviços foram anexadas aos autos, e evidenciam que 

efetivamente ocorreu a contratação dos serviços. Além disso, há 

informação de histórico de pagamentos de faturas, denotando ser 

incompatível com a existência de fraude porque o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé justamente para não pagar o serviço 

contratado. Mas, este não é o caso dos autos. Conforme as provas 

encartadas aos autos, a parte autora ficou inadimplente em relação aos 

serviços de telefonia referente a linha (65) 9950-6433, totalizando o débito 

no valor de R$ 200,97 (duzentos reais e noventa e sete centavos), objeto 

de apontamento do nome da reclamante no cadastro de devedores, 

circunstância que faz concluir que o apontamento foi legítimo, tendo em 

vista a existência de dívida oriunda de contrato havido entre as partes. 

Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica, que a 

reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou ainda que a 

reclamante encontra-se inadimplente com o pagamento de faturas do 

serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia 

estão quitadas, através de exibição de recibos circunstanciados. Legítima, 

portanto, a inscrição do nome da parte autora no cadastro de proteção ao 

crédito em razão da inadimplência do débito objeto da lide. Por outro lado, 

nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a 

requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações 

de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido 

à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre 

o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por NIELI PAULO DE 

OLIVEIRA MERCADO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo 

extinto o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de NIELI PAULO DE 

OLIVEIRA MERCADO, e condeno a reclamante ao pagamento de a multa de 

2% a título de litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, 

este sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no 

artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte requerente ao 

pagamento da multa por litigância de má-fé, fixada nestes autos a título de 

condenação. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

presente decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza 

Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004058-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004058-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JUCILENE PEREIRA BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos 

relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 
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autos, prescindindo da produção de outras provas. Indefiro o pedido da 

parte autora quanto à necessidade de produção de prova grafotécnica, 

tendo em vista que a reclamada coligiu aos autos cópia do contrato de 

prestação de serviços de telefonia assinado pela autora. Além disso, a 

assinatura do contrato necessitou da presença da contratante mediante a 

apresentação de documentos pessoais, tanto que o contrato está 

instruído com cópia do documento de identidade da autora. Portanto, 

trata-se de manobra da reclamante para tentar se livrar de eventual pedido 

contraposto, ao ser surpreendida com a apresentação do respectivo 

documento nos autos. Os documentos trazidos aos autos pela parte 

autora são hábeis ao julgamento da causa, tendo possibilitado a requerida 

apresentar contestação de mérito a respeito dos fatos narrados no pedido 

inicial, razão pela qual passo diretamente ao julgamento do mérito. Com 

efeito, no mérito, o pedido é improcedente. Há elemento contundente nos 

autos de que houve a contratação efetiva dos serviços de telefonia, 

conforme demonstrado pela requerida, pois os serviços foram 

disponibilizados na linha telefônica (65) 999670370, cujos serviços foram 

contratados pessoalmente mediante a assinatura e apresentação de 

documentos pessoais da parte contratante, conforme cópia do contrato 

juntado aos autos e documento de identificação da parte. De outro lado, 

não há informação, tampouco prova nos autos de que a parte autora 

tenha extraviado seus documentos pessoais a fim de colocar em dúvida a 

contratação do serviço e de ser cogitado a existência de contratação 

fraudulenta. Fato este, porém, que não se encaixa no caso dos autos. 

Assim, considerando as provas constantes dos autos é possível 

assegurar que a inscrição do nome da parte autora no rol de devedores 

foi legítima, já que houve a efetiva contratação dos serviços de telefonia e 

sua utilização. Portanto, além de demonstrar a existência de relação 

jurídica, que a reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou 

ainda que a parte autora está inadimplente com o pagamento de faturas do 

serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia 

estão quitadas, através da exibição de recibos circunstanciados, ônus do 

qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC). Ressalte-se, como já 

dito, que nem se cogita a existência de fraude, pois a assinatura do 

contrato mediante a presença e apresentação de documento de 

identificação do contratante do serviço são circunstâncias incompatível 

com a fraude. Há de se ressaltar, por outro lado, que nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

160,01 (cento e sessenta reais e um centavo), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por JUCILENE PEREIRA BATISTA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com análise do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A em desfavor de JUCILENE PEREIRA BATISTA, e condeno a 

parte autora ao pagamento de R$ 160,01 (cento e sessenta reais e um 

centavo), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescidos de 

juros de mora de 1% a.m., ambos contados do vencimento do débito; bem 

como a multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de honorários 

advocatícios de 10%, estes sobre o valor atualizado da causa, o que faço 

com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

decisão à apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. 

Publicação no PJE. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDA VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003060-02.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RENALDA VIEIRA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Os documentos juntados com a petição inicial são 

suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, de modo que 

não merece acolhimento a preliminar apresentada pela requerida. Além 

disso, a reclamada apresentou contestação de mérito, demonstrando, por 

outro lado, resistência a pretensão da reclamante. Com efeito, embora a 

relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo 

Código de Defesa do Consumido, não significa decisão automática e 

favorável a autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 212,13 (duzentos e doze 

reais e treze centavos), sob o argumento de que não contratou os 

serviços da requerida, defendendo, assim, a irregularidade do 

apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados nas respectivas linhas telefônicas (65) 

96300842/96054092. Portanto, além de demonstrar a existência de relação 

jurídica que a reclamante alegou não reconhecer, demonstrou a reclamada 

que a autora está inadimplente com o pagamento das faturas das contas 

de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do 

serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a 

requerida atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. 

Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira 

substancial e por longo período de tempo, sem qualquer interferência 

externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia móvel foram 

quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se 

que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em 

razão da utilização de serviços de telefonia móvel é incompatível com a 

fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro justamente 

para não pagar. De outro lado, o de histórico de serviços utilizados por 

muito tempo mediante a utilização dos serviços oferecidos na respectiva 

linha telefônica, afasta a hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o 

nome da autora permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, 

sem qualquer insurgência. Somente há pouco tempo já na iminência de 

propor a ação a autora procurou tentar resolver a situação com a 

requerida. Legítima, assim, a atuação da reclamada inscrever as dívidas 

aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 
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já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, 

não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 

373, I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços 

de telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 

existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 

chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. 

Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de 

rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 106,18 (cento 

e seis reais e dezoito centavos), sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

RENALDA VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. (VIVO) em desfavor de RENALDA VIEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

e condeno a reclamante ao pagamento do débito R$ 106,18 (cento e seis 

reais e dezoito centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a parte 

autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos autos. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-59.2019.8.11.0006
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ADRIANA BARBOSA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004065-59.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA BARBOSA DO 

AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. zRelatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos 

que instruem a petição inicial são suficientes para a análise da 

controvérsia apresentada nos autos, tendo, inclusive, possibilitado a 

requerida a apresentação de defesa de mérito acerca dos fatos narrados 

pela reclamante. A reclamante alegou que seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes indevidamente pela reclamada, já que não contratou nenhum 

serviço fornecido pela requerida e, portanto, desconhece a origem do 

débito. Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida e a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de 

dano moral. A requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de 

causalidade, assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a 

ausência de moral indenizável. E defendeu, assim, a regularidade da 

contratação do serviço, e que o apontamento deu-se em razão do 

exercício regular de seu direito, tendo em vista o inadimplemento da 

reclamante em relação aos serviços prestados pela operadora de 

telefonia. Com efeito, a requerida apresentou contestação genérica e em 

nenhum momento apresentou documento que comprove a contratação de 

serviços pela autora, a exemplo: extrato de faturas de cobranças de 

eventuais serviços contratados e não quitados ou até mesmo contrato de 

prestação de serviços de telefonia, não tendo, portanto, prova nos autos 

de que efetivamente houve contratação desses serviços a fim de aferir a 

legitimidade da inscrição do nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para comprovar a 

existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão da reclamante no 

rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inc. 

II, do CPC. A simples menção a respeito da contratação do serviço ou a 

juntada de telas sistêmicas não serve de prova para comprovar a 

regularidade da restrição do nome da parte autora, pois trata-se de prova 

unilateral produzida sem eficácia probatória. Portanto, a parte requerida é 

plenamente responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes 

em relação aos dados pessoais da reclamante, porque não logrou êxito 

em comprovar a legalidade da cobrança, assim como não há prova a fim 

de aferir a legalidade da inscrição do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes. Consequentemente, o dano moral no caso em apreço é 

evidente, pois a requerida não provou que a informação de inadimplência 

em nome da reclamante tenha sido regular, circunstância causadora de 

abalo psíquico na pessoa. Cediço que para a caracterização do dano 

moral não se exige prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa 

no interior da personalidade e existe in re ipsa e, portanto, trata-se de 

presunção absoluta. Não necessita a parte autora comprovar que 

suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, incomodações, 

humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro 

restritivo de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. 

Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, 

considerando os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando as capacidades financeiras da parte autora e da requerida; 

o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o 

princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca 

levar tão somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter 

pedagógico da medida, que servirá para que o requerido adote maiores 

cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir novamente em 

fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por ADRIANA BARBOSA 

DO AMARAL em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida, objeto da presente ação, no valor 

de R$ 131,88 (cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), devendo 

a parte requerida promover a exclusão do nome da reclamante do rol de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e; (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do 

evento danoso, ou seja, a partir da data da inscrição indevida do nome da 

autora no cadastro de devedores (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, 

julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 

523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito 

atualizado até o efetivo pagamento. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CABRAL CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS OAB - MT24431/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002934-49.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de fraude em que a reclamada também foi 

vítima. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento assinado ou gravação telefônica aptos a provar a 

contratação e a existência do débito que motivou a negativação em 

questão. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Não há dúvida de 

que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002878-16.2019.8.11.0006
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OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002878-16.2019.8.11.0006. REQUERENTE: OLIVIA DA SILVA GODOY 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva 

das partes em audiência. Os documentos que instruem o pedido inicial são 

suficientes para que a requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida pelo 

requerido. No mérito, alegou a reclamante que o seu nome incluído no rol 

de inadimplentes pela instituição bancária requerida de forma indevida, em 

razão da cobrança de dívida no valor de R$ 84,70 (oitenta e quatro reais e 

setenta centavos). Assim, pretende a declaração de inexistência da dívida 

e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título 
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de dano moral. A parte requerida, por sua vez, alegou a inexistência de 

nexo de causalidade, assim como a inexistência de conduta ilícita e 

defendeu a ausência de moral indenizável. E, assim, defendeu a 

regularidade da contratação do serviço, cuja inscrição da dívida e do 

nome da reclamante no rol de inadimplentes decorreu da inadimplência da 

autora. Com efeito, a instituição bancária apresentou contestação 

genérica e não juntou documento que comprove a contratação dos 

serviços pela autora, a exemplo: extrato bancário ou faturas de 

cobranças de eventuais serviços contratados e não quitados ou até 

mesmo contrato de prestação de serviços/abertura de conta, não tendo, 

portanto, prova nos autos de que efetivamente houve contratação de 

serviços a fim de aferir a legitimidade da inscrição do nome da reclamante 

no cadastro de devedores. Pelo contrário, nada coligiu nos autos para 

comprovar a existência de vínculo jurídico que justificasse a inclusão da 

reclamante no rol de inadimplentes, ônus que lhe competia nos termos do 

artigo 373, inc. II, do CPC. Portanto, a parte requerida é plenamente 

responsável pela informação mantida no rol de inadimplentes em relação 

aos dados da autora, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade 

da cobrança, assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da 

inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes porquanto não 

coligiu nos autos contrato comprovando a contratação do serviço. Em 

relação as demais inscrições do nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, não há prova nos autos quanto a regularidade de sua 

cobrança, razão pela qual não será levado em consideração outras 

inscrições nestes autos e para o julgamento da lide. Consequentemente, o 

dano moral no caso em apreço é evidente, pois a parte requerida não 

provou que a informação de inadimplência em nome da reclamante tenha 

sido regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. 

Cediço que para a caracterização do dano moral não se exige prova de 

perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade 

e existe in re ipsa. trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

incomodações, humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro 

de devedores. No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus 

que lhe competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no 

cadastro restritivo de crédito causadora de transtornos em sua 

personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da 

reparação, considerando os critérios adotados pela doutrina e 

jurisprudência. Assim, considerando as capacidades financeiras da parte 

autora e do requerido; o grau da lesão verificada (inscrição indevida no rol 

de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade do dano moral, pois na 

verdade se busca levar tão somente a sensação de reparabilidade ao 

lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá para que o requerido 

adote maiores cautelas nos comportamentos futuros visando não reincidir 

novamente em fatos dessa natureza; a título de indenização fixo o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida, 

objeto da presente ação, no valor de R$ 84,70 (oitenta e quatro reais e 

setenta centavos), devendo a requerida promover a exclusão do nome da 

reclamante do rol de inadimplentes, referente a dívida objeto da lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR 

ainda o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

compensação por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, na forma do 

art. 405 do C/C. Consequentemente, resolvo o mérito da lide na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado 

e não efetuado o pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo 

pagamento. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para 

posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020 2019. César Lima 

de Paula Juiz leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002998-59.2019.8.11.0006
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JUSCELINO URTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002998-59.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JUSCELINO URTADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de dilação 

probatória. Os documentos juntados com a petição inicial são suficientes 

para o deslinde da controvérsia apresentada, de modo que não merece 

acolhimento a preliminar apresentada pela requerida. Além disso, a 

reclamada apresentou contestação de mérito, demonstrando, por outro 

lado, resistência a pretensão do reclamante. Com efeito, embora a relação 

havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. O 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 193,45 (cento e quarenta 

e três reais e quarenta e cinco centavos), sob o argumento de que não 

contratou os serviços da requerida, defendendo, assim, a irregularidade 

do apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica. Portanto, 

além de demonstrar a existência de relação jurídica que o reclamante 

alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que o autor encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do serviço 

demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a requerida 

atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. Até porque 

há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira substancial e por 

longo período de tempo, sem qualquer interferência externa. Como é 

lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas 

de consumo dos serviços de telefonia móvel foram quitadas, por meio da 

exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se cogita a 

existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização 

de serviços de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De 

outro lado, o de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a 

utilização dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a 

hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o nome da autora 

permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer 

insurgência. Somente há pouco tempo já na iminência de propor a ação a 

autora procurou tentar resolver a situação com a requerida. Legítima, 

assim, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas nos órgãos 

de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser 

transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era 

sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 

contestação o autor se ateve a fatos genéricos e não contestou os 

histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Por fim, há de 

ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não se 

contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas de 

contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do 

cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Além disso, o histórico de utilização do 
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serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print de 

tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. Logo, não tendo 

havido prova da ausência de contratação do serviço de rigor a 

improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a reclamada 

atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto 

ante o reconhecimento da dívida de R$ 201,45 (duzentos e um reais e 

quarenta e cinco centavos), sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

JUSCELINO URTADO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que 

faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de JUSCELINO URTADO, e condeno a reclamante ao pagamento 

do débito R$ 201,45 (duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos), 

sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento 

da dívida. Além disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, condeno o reclamante ao pagamento de multa (diante do 

dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de 

honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 30 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002879-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: OLIVIA DA SILVA GODOY 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

desnecessária a produção de outras provas para o deslinde do feito, pois 

a matéria é de fácil compreensão e não depende de produção de prova 

em audiência. A irregularidade do advogado da parte autora foi sanada em 

razão do substabelecimento da ação a outro profissional com registro 

regular. Além disso, o valor da causa não ultrapassa 20 (vinte) salários 

mínimos. Não tendo havido arguição de matéria preliminar, passo ao 

julgamento do mérito da causa. A reclamante alegou desconhecer a 

origem da inscrição do seu nome no cadastro de devedores, sob o 

argumento de que não contratou os serviços de telefonia da requerida, 

requerendo, assim, a declaração de inexistência de débito, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por compensação 

por danos morais. Com efeito, ao contrário do que defendeu a reclamante, 

a contratação dessa espécie de serviço não se realiza apenas e tão 

somente com a presença do contratante, pois existem várias formas de 

contratação. E neste sentido, é possível aferir que efetivamente houve a 

contratação dos serviços de telefonia móvel que culminou com a inscrição 

do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes. Isso porque a 

gravação de áudio juntado aos autos (Id. 22197463), comprova que a 

preposta da reclamada fez a proposta do serviço à reclamante por 

telefone, cujos termos foram aceitos pela autora. A autora por livre e 

espontânea vontade e sem coação, aceitou o produto na forma que lhe foi 

oferecida, cuja forma de pagamento a reclamante tinha total conhecimento 

a respeito. É preciso ponderar ainda a existência de vasto relatório do uso 

dos serviços disponibilizados na linha telefônica da reclamante, 

demonstrando a efetiva utilização dos serviços. Portanto, tornou-se fato 

incontroverso a contratação dos serviços de telefonia móvel pela 

reclamante, assim como o inadimplemento contratual e, por consequência, 

legítima a inscrição do nome da autora no cadastro de devedores, tendo a 

requerida atuado no exercício regular do direito legalmente reconhecido. 

Assim sendo, a reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe competia 

(art. 373, inc. I, do CPC), e não comprovou os fatos alegados na petição 

inicial. Logo, tendo havido a contratação de maneira regular do serviço a 

improcedência dos pedidos é medida de rigor. Com efeito, há que ser 

reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. Por fim, uma vez que a reclamada atuou no 

exercício regular de direito ao incluir o nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., o que faço com resolução do mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de 

OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA, e condeno a reclamante ao 

pagamento de R$ 179,97 (cento e setenta e nove reais e noventa e sete 

centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento do débito; bem como a 

multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 

10%, este sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção 

de custas nesta fase processual, não isenta a parte autora quanto ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários fixados nesta 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Cáceres – MT, 30 de outubro de 2019. César 

lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003056-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SIMONE GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas 

para o deslinde do feito, pois a matéria é de fácil compreensão e não 

depende de produção de prova em audiência. Os documentos que 

instruem a petição inicial da parte autora, são suficientes para a análise e 

o julgamento do mérito da causa, tendo, inclusive, permitido a parte autora 

apresentar contestação de mérito acerca dos fatos. A reclamante alegou 

desconhecer a origem da inscrição do seu nome no cadastro de 

devedores, sob o argumento de que não contratou os serviços de 

telefonia da requerida, requerendo, assim, a declaração de inexistência de 

débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização a título de compensação por danos morais. Com efeito, ao 

contrário do que defendeu a reclamante, a contratação dessa espécie de 

serviço não se realiza apenas e tão somente com a presença do 

contratante nos estabelecimentos de atendimento das empresas de 

telefonia, pois existem várias formas de contratação. E neste sentido, é 

possível aferir que efetivamente houve a contratação dos serviços de 

telefonia móvel que culminou com a inscrição do nome da reclamante no 

cadastro de inadimplentes. Isso porque a gravação de áudio juntado aos 

autos (Id. 22094346), comprova que a reclamada fez a proposta do 

serviço à reclamante por telefone, cujos termos foram aceitos pela autora. 

A autora por livre e espontânea vontade e sem coação, aceitou o produto 

na forma que lhe foi oferecida, cuja forma de pagamento a reclamante 

tinha total conhecimento a respeito. É preciso ponderar ainda a existência 

de vasto relatório do uso dos serviços disponibilizados na linha telefônica 

da reclamante, demonstrando a efetiva utilização dos serviços. Portanto, 

tornou-se fato incontroverso a contratação dos serviços de telefonia 

móvel pela reclamante, assim como o inadimplemento contratual e, por 

consequência, legítima a inscrição do nome da autora no cadastro de 

devedores, tendo a requerida atuado no exercício regular do direito 

legalmente reconhecido. Assim sendo, a reclamante não se desincumbiu 

do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), e não comprovou os 

fatos alegados na petição inicial. Logo, tendo havido a contratação de 

maneira regular do serviço a improcedência dos pedidos é medida de 

rigor. Com efeito, há que ser reconhecido à parte autora a condição de 

litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do processo de 

maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se espera de uma 

tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, 

questionando a existência da dívida e a inscrição do seu nome no 

cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os serviços 

disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. Assim, 

verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do 

Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

242,32 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), sobre 

o qual incide correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

formulada na reclamação cível proposta por SIMONE GONÇALVES DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., o que faço com 

resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de SIMONE GONÇALVES DA 

SILVA, e condeno a reclamante ao pagamento de R$ 242,32 (duzentos e 

quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m., 

contados do vencimento do débito; bem como a multa de 2% a título de 

litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, este sobre o 

valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. 

I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas nesta 

fase processual, não isenta a parte autora quanto ao pagamento de multa 

por litigância de má-fé e de honorários fixados nesta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Cáceres – MT, 30 de outubro de 2019. César Lima de Paula Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002692-90.2019.8.11.0006. Vistos. Trata-se de Ação Indenizatória 

proposta por PATRICIA DA SILVA CAMPOS PEREIRA em desfavor de 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO e BUD - BRASTEMP LTDA. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não se 

mostra complexa, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Evidenciada a relação consumerista, decreto a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. É 

dever do requerido a prestação correta de seus serviços e estrita 

observância quando da existência de eventual falha na conclusão do ato 

negocial, com vistas a praticar todos os atos que lhe competem para 

sanar o erro detectado, evitando-se prejuízos a terceiros, em especial o 

consumidor, in casu, para então eximir-se da responsabilização inerente. 

Ademais, o descaso notório e a ausência de eventual procedimento 

almejando a solução (troca do produto ou do restituição valor) do impasse, 
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restou evidente nos autos, bem como a inexistência de qualquer 

comprovação capaz de desincumbir a parte Requerida deste ônus, não 

obstante suas alegações na peça defensiva. O que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora comprovou ter 

adquirido 01 (uma) maquina de lavar roupas, modelo 15190.1.2-Lav 11 Kg 

Consul, pagando o valor de R$ 1.290,00 (mil, duzentos e noventa reais). 

Alega que adquiriu o referido produto em 12/06/2018, posto que em 

fevereiro de 2019 o produto apresentou problemas, motivo pelo qual 

procurou por duas vezes a assistência técnica, que em duas visitas em 

sua residência não resolveu o problema, momento em que entrou em 

contato requerendo a troca o produto e não foi atendida pelas reclamadas. 

Ocorre que, as reclamadas não entraram em contato com a autora, mesmo 

o produto estando no prazo de garantia, já que não havia sido resolvido o 

vício do produto através da assistência técnica. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, à 

medida que demonstrou a aquisição do produto no estabelecimento da ré, 

produto este que apresentou vício de qualidade e por isso precisou ser 

levado à assistência técnica autorizada, porém, não fora solucionado o 

vício, tampouco efetuada a troca do produto, violando as normas impostas 

pelo Código de Defesa do Consumidor. Essas premissas forçam 

reconhecer a procedência do pedido de indenização por danos morais. 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO 

ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. VÍCIO DO PRODUTO. 

TELEVISÃO QUE APRESENTOU DEFEITO TRÊS DIAS APÓS A COMPRA. 

NÃO DEVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DANO MORAL 

CONFIGURADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ. 

DESCASO COM O CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE ATENDE ÀS PARTICULARIDADES 

DO CASO CONCRETO BEM COMO ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, 

PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

conhecido e desprovido. resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1Âª Turma Recursal - 

0000694-61.2012.8.16.0184/0 - Curitiba - Rel.: LetÃ-cia GuimarÃ£es - - J. 

2 5 . 1 1 . 2 0 1 4 )  ( T J - P R  -  R I : 0 0 0 0 6 9 4 6 1 2 0 1 2 8 1 6 0 1 8 4 0  P R 

0000694-61.2012.8.16.0184/0 (Acórdão), Relator: LetÃ-cia GuimarÃ£es, 

Data de Julgamento: 25/11/2014, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 

27/11/2014) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Ante o exposto, julgo procedente 

a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

solidariamente as partes reclamadas a pagar à parte autora a importância 

de: a) R$ 1.290,00 (mil e duzentos e noventa reais) à parte autora, à título 

de restituição do valor pago pelo produto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data (súmula 362 STJ). Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Cáceres, 

30 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003058-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES DA SILVA ANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003058-32.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIOGO RODRIGUES DA SILVA 

ANDRE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de 

dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva das 

partes em audiência. Os documentos juntados com a petição inicial são 

suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, de modo que 

não merece acolhimento a preliminar apresentada pela requerida. Além 

disso, a reclamada apresentou contestação de mérito, demonstrando, por 

outro lado, resistência a pretensão do reclamante. Com efeito, embora a 

relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo 

Código de Defesa do Consumido, não significa decisão automática e 

favorável a parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo 

quando há documentos que devem ser analisados estritamente no caso. O 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 184,97 (cento e oitenta e 

quatro reais e noventa e sete centavos), débito vencido no dia 

17.05.2015, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, assim, portanto, a irregularidade do apontamento 

em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação 

jurídica entre as partes e coligou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel 

consubstanciado no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 9694-1287. 

Além disso, há informação que deve ser levada em consideração de que 

houve a realização de pagamentos de faturas geradas em razão da 

utilização dos serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 9694-1287, 

circunstância incompatível com a fraude porque o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé, justamente com a intenção de não pagar 

pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica 

que o reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a 

parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das 

contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. O histórico da 

utilização do serviço demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, 

tendo a requerida atuado no exercício regular de direito legalmente 

reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de 

maneira substancial e por longo período de tempo, sem qualquer 

interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 
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evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia 

móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a existência de 

fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização de serviços 

de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário 

contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o 

de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização 

dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese 

de fraude. Importa destacar ainda que o nome do reclamante permaneceu 

no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. 

Legítima, assim, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 

do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não 

pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação 

não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de 

impugnação à contestação o autor se ateve a fatos genéricos e não 

contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo o 

reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do 

CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços de 

telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 

existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 

chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. 

Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de 

rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 184,97 (cento 

e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, 

há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, 

pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por DIOGO RODRIGUES DA SILVA ANDRÉ em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de DIOGO RODRIGUES DA SILVA 

ANDR, e condeno o reclamante ao pagamento do débito R$ 184,97 (cento 

e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento da dívida. Além 

disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, 

condeno o reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de honorários 

advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de custas 

nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da multa 

por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 30 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004048-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004048-23.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA APARECIDA DE 

MIRANDA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e 

os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada 

aos autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos 

que instruem o pedido da parte autora são hábeis ao julgamento da causa, 

bem como possibilitou a requerida a apresentação de defesa de mérito 

acerca dos fatos. No mérito, porém, o pedido é parcialmente procedente. 

A reclamada defendeu a existência de relação jurídica entre as partes, 

justificando a dívida em contrato de prestação de serviços de telefonia 

móvel e que o apontamento da restrição do nome da parte autora deu-se 

em razão do inadimplemento contratual pelo não pagamento das faturas 

mensais de cobrança do serviço. Com efeito, em que pese o esforço da 

reclamada não há nos autos prova suficiente a justificar a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro de devedores. A menção a contrato 

não adimplido pela reclamante ou juntada de informações de tela sistêmica 

não faz prova a favor da requerida, pois trata-se de prova unilateral, sem 

eficácia probatória. Portanto, não tendo sido comprovado a existência do 

débito, de rigor a inexigibilidade da dívida de R$ 156,60 (cento e cinquenta 

e seis reais e sessenta centavos), vinculado ao contrato n. 2113918365. 

Outrossim, evidente a conduta ilícita da requerida que cobrou dívida 

inexistente, ocasionando a negativação do nome da parte autora. 

Comprovada a cobrança indevida, o dano moral é consequência imediata, 

sendo desnecessária a produção de prova nesse sentido. É fato notório e 

independe de prova que uma negativação indevida nos referidos 

cadastros traz aborrecimentos para a pessoa em sociedade, pois é um 

dado da experiência comum que se concretiza na ofensa ao seu nome e 

reputação no meio social e comercial, podendo atingir outros bens não 

materiais. Aqui a pretensão é reparação do dano moral, sendo público e 

notório, independe de prova, o constrangimento da inclusão nos registros 

de proteção ao crédito, que, por si só, geram na sociedade a ideia de 

inadimplência e mau pagador. No entanto, o pedido reparatório por danos 

morais, formulado na inicial, não merece amparo, pois, pelo extrato coligido 

nos autos é possível aferir que a parte autora ostenta outro apontamento 

anterior, e não houve a comprovação nos autos quanto a irregularidade 

desse apontamento, ônus do qual não se desincumbiu a reclamante (art. 

373, inc. I, do CPC). Como é cediço, a existência de mais inscrições não 

justificadas relativas ao nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é suficiente, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, a afastar a caracterização do prejuízo à honra objetiva ou 

subjetiva do demandante: “quem já é registrado como maus pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastro de proteção ao crédito” (REsp 1002985/RS). 

Aliás, tal entendimento é objeto da Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça que consigna expressamente que” da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A parte autora ostentava outras anotações em seu nome 

e não poderia se sentir moralmente ofendida tão somente com fundamento 

na anotação no cadastro de inadimplentes. Com base na análise do caso, 

portanto, evidencia-se a ausência de um dos pressupostos básicos da 
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responsabilidade civil, qual seja, o dano moral. Lembre-se que o 

reconhecimento do dever de indenizar faz necessária a presença 

cumulativa de três requisitos: (i) a ilicitude na conduta praticada pelo 

agente; (ii) a ocorrência de um dano; e (iii) o nexo de causalidade entre a 

prática e o prejuízo causado. Logo, o pedido para pagamento por 

indenização por dano moral é improcedente. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por CLAÚDIA APARECIDA DE MIRANDA SILVA 

em desfavor de ATIVOS TELEFÔNICA BRASIL S/A., para tão somente 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida de R$ 156,60 (cento e cinquenta e 

seis reais e sessenta centavos), vinculado ao contrato n. 2113918365, 

devendo a parte requerida promover a exclusão do nome da reclamante 

do rol de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Cáceres – MT, 

30 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE PAULA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002314-37.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu abalo em sua 

honra ante a falha na prestação de serviços por parte da reclamada. 

Afirma a reclamante que emitiu dois cheques, e que um deles foi devolvido 

pelo banco reclamado, pelo motivo “conta encerrada”, mesmo estando 

com sua conta ativa e havendo saldo. A reclamante traz aos autos 

declaração emitida pelo reclamado, em que é confirmada a devolução do 

cheque pelo motivo conta encerrada, contudo confirma que a conta esta 

ativa e somente foi mudada para outra agência. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do 

CPC. Em defesa a Reclamada argumentou que não há prova da ocorrência 

de danos morais, afirmando tratar-se de mero aborrecimento. Da análise 

dos autos, verifico que a parte autora comprova a existência de saldo no 

momento da apresentação do cheque, bem como que sua conta 

encontra-se ativa, havendo clara falha na prestação dos serviços por 

parte da reclamada, que procedeu a devolução do cheque. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento ou alegação aptos a provar a prestação correta do serviço. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir falhas que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No caso, trata-se de relação de consumo lato sensu, ficando 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito. 

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso independentemente do grau de 

culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma 

conduta injusta. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deverá ocorrer no presente caso. Logo, não tendo a Reclamada 

comprovado que o serviço foi prestado corretamente, ônus do qual lhes 

competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Quanto ao pedido de rescisão contratual e declaração de inexistência de 

débito em relação ao referido contrato discutido nos autos é medida que 

se impõe. A reclamada em que pese mencionar que inexistem danos 

morais, sequer comprova que houve regularidade no serviço. Quanto aos 

danos morais, não há se olvidar que a conduta ilícita da Reclamada, 

quando da não prestação efetiva do serviço contratado pelo Reclamante, 

e também o descaso na condução de seu problema, acarretou-lhe 

transtornos que superam os pequenos inconvenientes que se há de 

tolerar no cotidiano, sendo tudo isso passível de indenização, nos exatos 

termos dos artigos 12 e 14 do CDC. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido: a) condenar 

a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do 

CTN), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz 

Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Cáceres, 

30 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002417-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERIKA SOARES NEVES OAB - MT24690/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O REI DAS MALHAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002417-44.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 
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inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

devido a um cheque emitido há mais de treze anos. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. A requerida contesta, afirmando que inexistem 

provas da ocorrência de qualquer dano moral. Destarte, conquanto tenha 

a parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer argumento para justificar a 

negativação por um cheque prescrito, onde já se passou há muito tempo o 

prazo legal para protesto do mesmo. O prazo legal para o protesto de 

cheque é de 30 (trinta dias) quando emitido no lugar onde deverá ocorrer 

o pagamento e, de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do 

País ou no exterior. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir falhas na prestação de seus serviços, que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante. A 

inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, já que a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Não há dúvida de 

que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020.
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004140-98.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CLEIDIMAR DA SILVA JARDIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de dilação 

probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva das partes 

em audiência. Os documentos juntados com a petição inicial são 

suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, de modo que 

não merece acolhimento a preliminar apresentada pela requerida. Além 

disso, a reclamada apresentou contestação de mérito, demonstrando, por 

outro lado, resistência a pretensão do reclamante. Com efeito, embora a 

relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo 

Código de Defesa do Consumido, não significa decisão automática e 

favorável a parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo 

quando há documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 261,02 (duzentos e 

sessenta e um reais e dois centavos), referente aos contratos 

0247709378 e 0248518592, sob o argumento de que não contratou os 

serviços da requerida, defendendo, assim, a irregularidade do 

apontamento em seu nome. A requerida, por sua vez, defendeu a 

existência de relação jurídica entre as partes e coligou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços de 

telefonia móvel consubstanciado no demonstrativo de utilização dos 

serviços disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica. Além 

disso, há informação que deve ser levada em consideração de que houve 

a realização de pagamentos de faturas geradas em razão da utilização 

dos serviços disponibilizados nas linhas telefônicas (65) 99962-4144 e 

(65) 99938-6088, atitude incompatível com a fraude porque o estelionatário 

contrata já com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica que a reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a reclamada que a autora encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do serviço 

demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a requerida 

atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. Até porque 

há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira substancial e por 

longo período de tempo, sem qualquer interferência externa. Como é 

lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas 

de consumo dos serviços de telefonia móvel foram quitadas, por meio da 

exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se, como já mencionado, 

que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em 

razão da utilização de serviços de telefonia móvel é incompatível com a 

fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro justamente 

para não pagar. De outro lado, o de histórico de serviços utilizados por 

muito tempo mediante a utilização dos serviços oferecidos na respectiva 

linha telefônica, afasta a hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o 

nome da autora permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, 

sem qualquer insurgência. Somente há pouco tempo já na iminência de 

propor a ação a autora procurou tentar resolver a situação com a 

requerida. Legítima, assim, a atuação da reclamada inscrever as dívidas 

aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, 

não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 

373, I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços 

de telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 
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existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 

chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. 

Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de 

rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome da 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 261,02 

(duzentos e sessenta e um reais e dois centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, 

há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, 

pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por CLEIDIMAR DA SILVA JARDIM em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. (VIVO) em desfavor de CLEIDIMAR DA SILVA JARDIM, e condeno a 

reclamante ao pagamento do débito R$ 261,02 (duzentos e sessenta e um 

reais e dois centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno a reclamante ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC. Consequentemente, julgo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual não isenta a parte 

autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixada nos autos. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Cáceres - MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002877-31.2019.8.11.0006. REQUERENTE: OLIVIA DA SILVA GODOY 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito é 

unicamente de direito e os fatos relevantes para o seu deslinde têm prova 

documental encartada aos autos, prescindindo da produção de outras 

provas. Os documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para 

que a parte requerida apresente defesa, tanto que apresentou 

contestação de mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao 

pedido da reclamante, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida pelo 

requerido. Quanto ao mérito, em que pese os argumentos na petição inicial 

trazidos pela parte autora, sua pretensão não merece acolhimento. Isso 

porque embora a reclamante alegue desconhecer a origem da dívida 

objeto de inscrição do seu nome no cadastro de devedores, a parte 

requerida comprovou nos autos que o apontamento é oriundo de serviço 

de cartão de crédito Visa Fácil, sob n. 4096 0329 3660 0154 de titularidade 

da reclamante, que após realizar o pagamento de algumas faturas do 

cartão tornou-se inadimplente. As provas juntadas com a contestação da 

requerida, demonstram a efetiva contratação dos serviços, bem como a 

utilização do cartão de crédito pela autora. Além disso, é possível 

ponderar que houve pagamentos de algumas faturas em razão da 

utilização do respectivo cartão de crédito. Já quanto ao valor do débito 

objeto de apontamento no cadastro de devedores se refere a encargos 

moratórios pelo atraso do pagamento, no valor de R$ 110,22 (cento e dez 

reais e vinte e dois centavos). Ressalte-se que não se trata de fraude na 

contratação do serviço, pois o pagamento de faturas é incompatível com a 

fraude, porque o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé 

justamente para não pagar o serviço contratado. Mas, este não é o caso 

dos autos. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica, 

que a reclamante dizia não reconhecer, a parte requerida demonstrou 

ainda que a reclamante encontra-se inadimplente com o pagamento de 

faturas do serviço de cartão de crédito de sua titularidade, objeto de 

apontamento no cadastro de devedores. Como é lógico, cabia a parte 

autora demonstrar a evidenciação de que as faturas pela utilização do 

serviço de telefonia estão quitadas, através de exibição de recibos 

circunstanciados. Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora 

no cadastro de proteção ao crédito em razão da inadimplência do débito 

objeto da lide. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal 

responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por 

tais considerações de rigor a improcedência dos pedidos. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por OLIVIA DA SILVA GODOY OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., e julgo extinto o 

processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação 

para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. 

Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004882-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004882-26.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA EVA DE MORAIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 
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de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva 

das partes em audiência. Os documentos juntados com a petição inicial 

são suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, de modo 

que não merece acolhimento a preliminar apresentada pela requerida. 

Além disso, a reclamada apresentou contestação de mérito, 

demonstrando, por outro lado, resistência a pretensão do reclamante. Com 

efeito, embora a relação havida nos autos seja de consumo e, portanto, 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumido, não significa decisão 

automática e favorável a parte autora/consumidora na relação havida, 

sobretudo quando há documentos que devem ser analisados estritamente 

no caso. A reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de 

inscrição do seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 113,74 

(cento e treze reais e setenta e quatro centavos), referente ao contrato n. 

0343634413, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, portanto, a irregularidade da negativação do seu 

nome. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica 

entre as partes e coligou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel 

consubstanciado no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 99930-1338. 

De outro lado, há informação nos autos e que deve ser levada em 

consideração, no sentido de que houve a realização de pagamento de 

fatura gerada em razão da utilização dos serviços disponibilizados na 

linha telefônica (65) 99930-1338, circunstância incompatível com a fraude 

porque o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé, 

justamente com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica que a reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. As provas produzidas nos autos 

demonstram categoricamente a efetiva contratação do serviço, tendo a 

requerida atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. 

Até porque há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira 

substancial e por longo período de tempo, sem qualquer interferência 

externa. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas de consumo dos serviços de telefonia móvel foram 

quitadas, por meio da exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se, 

como já mencionado, que nem se cogita a existência de fraude, pois o 

pagamento de faturas em razão da utilização de serviços de telefonia 

móvel é incompatível com a fraude, já que o estelionatário contrata em 

nome de terceiro justamente para não pagar. De outro lado, o de histórico 

de serviços utilizados por muito tempo mediante a utilização dos serviços 

oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a hipótese de fraude. 

Importa destacar ainda que o nome da reclamante permaneceu no rol de 

inadimplentes por longo período, sem qualquer insurgência. Legítima, 

assim, a atuação da reclamada inscrever as dívidas aludidas nos órgãos 

de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, 

cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Inadimplentes a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, não pode ser 

transferida tal responsabilidade a requerida, já que tal obrigação não era 

sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda que em sede de impugnação à 

contestação a autora se ateve a fatos genéricos e não contestou os 

histórico anexado nos autos pela requerida, não tendo a reclamante se 

desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, 

há de ser destacado que atualmente os serviços de telefonia móvel não 

se contrata apenas de maneira presencial, mas existem inúmeras formas 

de contratação, a exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja 

do cliente ou da operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do 

consumidor, o contrato está efetivado a partir do momento da 

disponibilização do serviço. Além disso, o histórico de utilização do 

serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print de 

tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. Logo, não tendo 

havido prova da ausência de contratação do serviço de rigor a 

improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a reclamada 

atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do reclamante no 

cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto 

ante o reconhecimento da dívida de R$ 121,74 (cento e vinte e um reais e 

setenta e quatro centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. Por arremate, há que ser reconhecido à 

parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre 

o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por MARIA EVA DE 

MORAIS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de MARIA 

EVA DE MORAIS, e condeno a reclamante ao pagamento do débito R$ 

121,74 (cento e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento/vencimento da 

dívida. Além disso nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, condeno a reclamante ao pagamento de multa (diante do 

dever de comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% e de 

honorários advocatícios de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de 

custas nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da 

multa por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 30 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002463-33.2019.8.11.0006. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Afirma o reclamante que possuía linha telefônica, no valor de 

R$ 39,00 (trinta e nove reais), contudo em agosto de 2016, a empresa 
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promovida imotivadamente cancelou o número da autora, não recebia e 

nem realizava ligações. Alega que entrou em contato com a reclamada por 

diversas vezes, sendo que foi informada que sua linha foi cancelada 

devido à falta de pagamento das faturas de junho, julho e agosto de 2016, 

afirmando que as faturas estavam devidamente pagas. Sustenta que a 

reclamada cancelou seu chip, tornando sua linha inativa sem seu 

consentimento. Com efeito, o reclamante comprova que tentou a 

reativação da linha telefônica citada na inicial, tendo a reclamada se 

mantido inerte. A reclamada não comprova a regularidade da linha 

telefônica, nem trouxe nenhum relatório de chamadas, ou demonstração 

de que o chip encontra-se ativo e capaz de realização de recargas. Nem 

mesmo trouxe prova de que constavam as faturas em aberto. Logo a 

mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações do promovente. 

Isso porque não trouxe aos autos nenhum documento capaz de 

comprovar que houve regularidade na prestação de serviços, sendo que 

não há histórico de utilização do período. Resta comprovada a falha na 

prestação do serviço da reclamada em efetivar o bloqueio/cancelamento 

do chip e da linha telefônica da parte reclamante, sem qualquer justificativa 

plausível. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços 

é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência ao cancelar 

a linha telefônica da requerente, sem qualquer justificativa plausível. 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os 

transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão da falha 

na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Quanto ao dano material, entendo que 

deve a reclamada restituir ao reclamante o valor gasto com o novo chip, 

no montante de R$ 63,98 (sessenta e três reais e noventa e oito 

centavos), na forma simples, de forma atualizada. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) restituir a parte Reclamante o valor de $ 63,98 (sessenta e três 

reais e noventa e oito centavos), a título de indenização por danos 

materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC), a 

partir da citação válida, e; 2) condenar a reclamada a pagar a reclamante, 

a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito 

Cáceres, 30 de janeiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010028-36.2013.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO OTAVIO MARINHO 

NATAL - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada por OI S.A.. Após o 

trânsito em julgado e pedido de Execução, sobreveio notícia de 

deferimento de pedido de recuperação judicial da Executada, e 

subsequente homologação do plano de recuperação judicial. O pedido de 

Recuperação Judicial foi formulado na data de 20/06/2016 e teve seu 

processamento deferido na data de 29/06/2016, nos autos do processo n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Infere-se do referido 

processo que a Assembleia Geral dos Credores foi realizada na data de 

19/12/2017. Nesse passo, importante destacarmos que o instituto da 

recuperação judicial foi incorporado pelo ordenamento jurídico brasileiro 

por meio da Lei n. 11.101/05, tendo como base o Princípio da Preservação 

da Empresa, deixando de ter como eixo legal a pura satisfação da 

empresa e de seus bens. Dentro desse contexto, vale ainda fazer 

distinção entre os créditos concursais e créditos extraconcursais, que no 

caso da Executada tem como marco a data de 20 de junho de 2016. 

Quanto ao crédito especifico do presente feito, tem-se que sua 

constituição se deu efetivamente na data de 05 de abril de 2016, 

correspondente ao trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, se 

tratando, portanto, de créditos concursais. Assim, nos termos do que 

dispõe o art. 49 da mencionada Lei n. 11.101/05, tal crédito está sujeito a 

Recuperação Judicial, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos.” Ademais, nos termos do art. 59 da mesma lei, o plano 

de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, 

ensejando a extinção da obrigação original através da constituição de uma 

nova obrigação, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, sujeitando 

o devedor e todos os credores ao referido plano. Nesse cenário, torna-se 

evidente que a competência para dar prosseguimento a presente 

execução é da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro. Superada a questão quanto à competência para realizar 

constrição de valores em eventuais contas da Executada, necessário 

análise quanto ao valor do crédito. Verifica-se que a Requerida 

apresentou cálculo no valor de R$ 18.966,20 (dezoito mil novecentos e 

noventa e seis reais e vinte centavos), apresentando excesso na 

execução. Assim sendo, Homologo o cálculo apresentado pela Embrgante 

no valor de R$ 18.966,20 (dezoito mil novecentos e noventa e seis reais e 

vinte centavos). Desse modo, ante a incapacidade deste Juízo em dar 

prosseguimento ao feito, cabe a parte Exequente, caso tenha interesse na 

constrição de valores em desfavor da Executada, diligenciar junto ao Juízo 

da Recuperação Judicial com tal finalidade. Pelo exposto, em consonância 

com a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, e ainda, em observância ao Juízo Universal 

cumulado com o Princípio da Preservação da Empresa, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Determino a Sra. Gestora que expeça Certidão de 

Crédito em favor do Exequente, para que o mesmo possa se habilitar nos 

autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Quanto a cópia das peças que compõe o 

presente feito, deixo de extrair cópia em razão de tratar-se de processo 

virtual, possibilitando a própria parte providenciar o necessário. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito CÁCERES, 

21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002029-44.2019.8.11.0006. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. O autor alega, em 

apertada síntese, que contratou TV por assinatura junto a requerida, e que 

ao reunir amigos para assistir a um jogo de futebol, apareceu na tela de 

sua TV cobrança referente ao seu contrato, sendo exposto a 

constrangimento desnecessário. Afirma que, mesmo após encaminhar 

e-mail para a requerida solicitando a suspensão das cobranças, passou a 

receber ligações com novas cobranças, o que gerou revolta e 

constrangimento. No entanto, apesar da alegação de que sofreu 

constrangimento pelas cobranças, o requerente não trouxe aos autos os 

comprovantes de pagamento das faturas, deixando de comprovar que 

encontra-se em dia com as faturas. A reclamada alega que o reclamante 

sempre pagou suas faturas com atraso considerável, o que gerava as 

cobranças pelas quais reclama. Aduz que inclusive a fatura de fevereiro 

de 2016 encontra-se em aberto, não havendo que se falar em cobrança 

abusiva ou irregular. Contudo tal irresignação por si só não é capaz de 

gerar danos morais ao mesmo, não sendo esse tipo de dificuldade capaz 

de trazer danos expressivos ao reclamante. Além do que, não há provas 

de que a cobrança por falta de pagamento fora ilegítima, ou tenha causado 

danos de qualquer forma, não havendo comprovação de negativação ou 

bloqueio dos serviços, e sim somente da cobrança, o que por si só não é 

capaz de gerar danos morais ou psicológicos ao requerente. Desta feita, 

em que pese o inconformismo autoral, entendo que a situação descrita 

nos autos não causou qualquer dano a parte autora, sendo situação 

cotidiana passível de acontecer com qualquer pessoa. Embora não deixe 

de visualizar os transtornos enfrentados pela promovente, os supostos 

danos morais descritos, não vão além de meros aborrecimentos, sob pena 

de indevida banalização do instituto do dano moral, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 

ou a exposição pública, situações que não se coadunam com um simples 

resultado de exame. Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, somente há se falar em dano moral, quando há abalo 

percuciente à personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse 

não verificado no caso em comento. Isso posto, pelos fundamentos acima, 

não se pode falar em indenização por danos morais sem a presença de 

danos ou prejuízos experimentados pelo reclamante. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa, inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO, 

conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos 

J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Cáceres, 

29 de janeiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004067-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004067-29.2019.8.11.0006. REQUERENTE: GRACIELLY CARDOSO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas. Os documentos que 

instruem a petição inicial são hábeis ao julgamento da causa, bem como 

possibilitou à parte requerida a apresentação defesa de mérito a respeito 

dos fatos trazidos pela reclamante, demonstrando resistência a pretensão 

da parte autora. No mérito, em que pese os argumentos da parte autora, 

sua pretensão não merece acolhimento. Isso porque embora a reclamante 

tenha alegado desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu 

nome no cadastro de devedores, a requerida comprovou nos autos que o 

apontamento é oriundo de serviço de telefonia móvel contratado pela 

autora, que deixou de realizar os pagamentos conforme as cláusulas 

contratuais sobre o serviço que lhe foi prestado. A reclamante, por sua 

vez, sequer manifestou-se a respeito do contrato assinado por ela em 

sede de impugnação, assim como do extenso histórico de faturas geradas 

pela utilização do serviço e dos pagamentos realizados, levando a 

conclusão de que efetivamente houve a contratação dos serviços de 

telefonia na linha (65) 999851197, cujos serviços foram utilizados por 

longo período, inclusive mediante pagamento de faturas diretamente em 

débito automático de conta bancária. Portanto, as informações constantes 

nos autos demonstram que os serviços foram prestados por longo 

período, tendo gerado cobranças de faturas, assim como pagamentos 

regulares no período de outubro de junho de 2014 a maio de 2015. Porém, 

em razão da inadimplência da autora referente ao serviço de telefonia 

móvel, houve o apontamento em seu nome no rol de inadimplentes, cujo 

débito é de R$ 240,92 (duzentos e quarenta reais e noventa e dois 

centavos). Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica, 

que a reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou ainda que 

a autora está inadimplente com o pagamento de faturas do serviço de 

telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia estão quitadas, 

através de exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se 

cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da 

utilização dos serviços de telefonia é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. E, 

portanto, havendo histórico de pagamento de faturas geradas em razão 

da utilização dos serviços contratados, afasta por completo a hipótese de 

fraude, justamente porque o estelionatário contrata já com a intenção de 

não pagar o serviço que foi utilizado. Além disso, a requerida juntou aos 

autos cópia do contrato assinado pela reclamante demonstrando 

efetivamente a contratação do serviço de telefonia móvel pela reclamante. 

Legítima, portanto, a inscrição do nome da parte autora no cadastro de 

proteção ao crédito em razão da inadimplência do débito objeto da lide. Por 

outro lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder 

à inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade 

a requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais 
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considerações de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há que 

ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou 

evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim 

diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, 

inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida 

e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na 

realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida 

pela reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser 

condenada ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em 

favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, 

consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 

10% sobre o valor da causa. Por fim, uma vez que a reclamada atuou no 

exercício regular de direito ao incluir o nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 240,92 (duzentos e quarenta reais e 

noventa e dois centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros 

de mora desde o inadimplemento. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta por 

GRACIELLY CARDOSO DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com análise do mérito nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado por TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor 

de GRACIELLY CARDOSO DE OLIVEIRA, e condeno a reclamante ao 

pagamento de R$ 240,92 (duzentos e quarenta reais e noventa e dois 

centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento do débito; bem como a 

multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de honorários advocatícios de 

10%, este sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação 

para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. 

Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cáceres - MT, 29 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003070-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE JESUS HUP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003070-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROGERIO DE JESUS HUP 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os fatos 

relevantes para o seu deslinde têm prova. Indefiro a realização de perícia 

grafotécnica requerida pela parte autora, tendo em vista que trata-se de 

manobra para se esquivar de possível acolhimento do pedido contraposto 

da requerida. Além disso, faz-se necessário ponderar que além do 

contrato, há nos autos históricos de faturas dos serviços prestados pela 

operadora de telefonia, bem como pagamentos pela utilização desses 

serviços. Portanto, não se vislumbra a necessidade de submeter este 

caso a realização de perícia e, portanto, declaro a competência deste 

Juízo para a análise e o julgamento do caso. No mérito, em que pese os 

argumentos da parte autora, sua pretensão não merece acolhimento. Isso 

porque embora o reclamante alegue desconhecer a origem da dívida 

objeto de inscrição do seu nome no cadastro de devedores, a requerida 

comprovou nos autos que o apontamento é oriundo de serviço de telefonia 

móvel contratado pelo autor, que deixou de realizar os pagamentos nos 

termos das cláusulas do contrato havido entre as partes. A contratação 

do serviço deu-se mediante a presença do contratante e apresentação de 

documentos pessoais. Há de se ponderar que não há nos autos qualquer 

informação ou prova de que o reclamante tenha extraviado seus 

documentos pessoais, ou mesmo se eles foram objeto de roubo ou furto a 

fim de justificar eventual fraude na contratação do serviço. Pelo contrário, 

tudo indica que efetivamente ocorreu a contratação do serviço pelo 

reclamante. Os argumentos do reclamante de quanto à existência de 

decisões judiciais genéricas que supostamente estariam prejudicando 

pessoais humildes, se realmente existem são casos isolados e não se 

aplica a este caso. Pois, as provas constantes dos autos revelam de 

maneira contundente a contratação dos serviços de telefonia móvel, assim 

como revelam que o autor ficou inadimplente com as obrigações 

assumidas, gerando o apontamento do seu nome no cadastro de 

devedores. Há, também, por outro lado, informação nos autos de 

pagamentos de faturas dos serviços, prática incompatível com a fraude. 

Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica, que o 

reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou ainda que a 

autora está inadimplente com o pagamento de faturas do serviço de 

telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a evidenciação 

de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia estão quitadas, 

através de exibição de recibos circunstanciados. Ressalte-se que nem se 

cogita a existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da 

utilização dos serviços de telefonia é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. E, 

portanto, havendo histórico de pagamento de faturas geradas em razão 

da utilização dos serviços contratados, afasta por completo a hipótese de 

fraude, justamente porque o estelionatário contrata já com a intenção de 

não pagar o serviço que foi utilizado. Legítima, portanto, a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência do débito objeto da lide. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações de rigor a 

improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido à parte 

autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou 

do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao pagamento de 

multa (diante do dever de comportamento ético exigido das partes) 

equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 

Por fim, uma vez que a reclamada atuou no exercício regular de direito ao 

incluir o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a 

procedência do pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 

212,16 (duzentos e doze reais e dezesseis centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

reclamação cível proposta por ROGERIO DE JESUS HUP em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com análise do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por TELEFÔNICA 

BRASIL S/A em desfavor de ROGERIO DE JESUS HUP, e condeno o 

reclamante ao pagamento de R$ 212,16 (duzentos e doze reais e 

dezesseis centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC, 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados do vencimento do 

débito; bem como a multa de 2% a título de litigância de má-fé, e de 

honorários advocatícios de 10%, este sobre o valor atualizado da causa, 

o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC. Sem condenação 

em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). A isenção de custas nesta fase processual, não isenta o 

autor quanto ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de 

honorários fixados nesta sentença. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 
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homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 30 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004876-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DE ALMEIDA ARDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004876-19.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NIVALDO DE ALMEIDA 

ARDAIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos 

autos prescindem de dilação probatória, sobretudo pela ausência de 

necessidade de oitiva das partes em audiência. Os documentos juntados 

com a petição inicial são suficientes para o deslinde da controvérsia 

apresentada, de modo que não merece acolhimento a preliminar 

apresentada pela requerida. Além disso, a reclamada apresentou 

contestação de mérito, demonstrando, por outro lado, resistência a 

pretensão do reclamante. Com efeito, embora a relação havida nos autos 

seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de Defesa do 

Consumido, não significa decisão automática e favorável a parte 

autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há documentos 

que devem ser analisados estritamente no caso. O reclamante alegou 

desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do seu nome no rol de 

inadimplentes no valor de R$ 169,83 (cento e sessenta e nove reais e 

oitenta e três centavos), referente ao contrato n. 0343071903, sob o 

argumento de que não contratou os serviços da requerida, defendendo, 

portanto, a irregularidade da negativação do seu nome. A requerida, por 

sua vez, defendeu a existência de relação jurídica entre as partes e 

coligou aos autos documentos que comprovam a contratação e a 

utilização dos serviços de telefonia móvel consubstanciado no 

demonstrativo de utilização dos serviços disponibilizados/liberados na 

respectiva linha telefônica (65) 99994-5739. Além disso, é preciso 

ponderar que a contratação ocorreu mediante serviço de Cal Center cujos 

termos da proposta foram aceitos pelo reclamante, conforme gravação de 

áudio juntado aos autos (Id. 24439289). De outro lado, há informação nos 

autos a qual deve ser levada em consideração, no sentido de houve a 

realização de pagamento de fatura gerada em razão da utilização dos 

serviços disponibilizados na linha telefônica (65) 99994-5739, 

circunstância incompatível com a fraude porque o estelionatário contrata 

em nome de terceiro de boa-fé, justamente com a intenção de não pagar 

pelo serviço. Portanto, além de demonstrar a existência de relação jurídica 

que o reclamante alegou desconhecer, demonstrou a reclamada que a 

parte autora encontra-se inadimplente com o pagamento das faturas das 

contas de telefonia, afastando a hipótese de fraude. As provas 

produzidas nos autos demonstram categoricamente a efetiva contratação 

do serviço, tendo a requerida atuado no exercício regular de direito 

legalmente reconhecido. Até porque há evidências de que o serviço foi 

utilizado de maneira substancial e por longo período de tempo, sem 

qualquer interferência externa. Como é lógico, cabia a parte autora 

demonstrar a evidenciação de que as faturas de consumo dos serviços 

de telefonia móvel foram quitadas, por meio da exibição de recibos 

circunstanciados. Ressalte-se, como já mencionado, que nem se cogita a 

existência de fraude, pois o pagamento de faturas em razão da utilização 

de serviços de telefonia móvel é incompatível com a fraude, já que o 

estelionatário contrata em nome de terceiro justamente para não pagar. De 

outro lado, o de histórico de serviços utilizados por muito tempo mediante a 

utilização dos serviços oferecidos na respectiva linha telefônica, afasta a 

hipótese de fraude. Importa destacar ainda que o nome do reclamante 

permaneceu no rol de inadimplentes por longo período, sem qualquer 

insurgência. Legítima, assim, a atuação da reclamada inscrever as dívidas 

aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, nos termos da 

Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. 

Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a requerida, 

já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se ressaltar ainda 

que em sede de impugnação à contestação o autor se ateve a fatos 

genéricos e não contestou os histórico anexado nos autos pela requerida, 

não tendo o reclamante se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 

373, I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que atualmente os serviços 

de telefonia móvel não se contrata apenas de maneira presencial, mas 

existem inúmeras formas de contratação, a exemplo de um simples 

chamado ou simples ligação seja do cliente ou da operadora que oferece o 

serviço. Se houver o aceite do consumidor, o contrato está efetivado a 

partir do momento da disponibilização do serviço. Além disso, o histórico 

de utilização do serviço trazido aos autos pela requerida não se trata de 

simples print de tele sistêmica; mas histórico real do serviço utilizado. 

Logo, não tendo havido prova da ausência de contratação do serviço de 

rigor a improcedência dos pedidos. Por conseguinte, uma vez que a 

reclamada atuou no exercício regular de direito ao incluir o nome do 

reclamante no cadastro de inadimplentes, de rigor a procedência do 

pedido contraposto ante o reconhecimento da dívida de R$ 181,83 (cento 

e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), sobre o qual incide 

correção monetária e juros de mora desde o inadimplemento. Por arremate, 

há que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, 

pois ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, utilizou os serviços disponibilizados na linha 

telefônica fornecida pela reclamada. Assim, verificada a litigância de 

má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil 

deve a parte ser condenada ao pagamento de multa (diante do dever de 

comportamento ético exigido das partes) equivalente a 2% do valor 

atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo devidamente corrigido até 

o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC e de honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor da causa. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível 

proposta por NIVALDO DE ALMEIDA ARDAIA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. o que faço com análise do mérito nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado por TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. (VIVO) em desfavor de NIVALDO DE ALMEIDA ARDAIA, e 

condeno o reclamante ao pagamento do débito R$ 181,83 (cento e oitenta 

e um reais e oitenta e três centavos), sobre o qual incide correção 

monetária pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso nos 

termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de Processo Civil, condeno o 

reclamante ao pagamento de multa (diante do dever de comportamento 

ético exigido das partes) equivalente a 2% e de honorários advocatícios 

de 10%, ambos sobre o valor da causa, devidamente corrigido até o 

desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). A isenção de custas 

nesta fase processual não isenta a parte autora ao pagamento da multa 

por litigância de má-fé fixada nos autos. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. Cáceres - MT, 30 

de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cáceres - 

MT, 30 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002504-97.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, ajuizada por WILLER RAIMUNDO ANICETO contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que o autor exerce a função de 

técnico de enfermagem, estando exposto diariamente a risco de contágio 

por agentes biológicos e doenças infectocontagiosas. O Requerido 

apresentou contestação argumentando inexistência de previsão legal 

quanto ao pedido da autora. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades insalubres previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de adicional de 

insalubridade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado no ID 

21039298, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 

médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde 15/05/2019 até enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Cáceres, 24 de fevereiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005332-66.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: DONIZETE APARECIDO DA SILVA MIRANDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual com 

Cobrança de Multa proposta IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI em 

face de DONIZETE APARECIDO DA SILVA MIRANDA. Diz, em síntese, que 

celebrou contrato com a parte reclamada no valor de R$ 8.505,00 (oito mil 

quinhentos e cinco reais), sendo 45 (quarenta e cinco) parcelas iguais de 

R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), iniciando dia 10/05/2017 e com 

término dia 10/01/2021. Contudo, a parte reclamada não cumpriu o 

contrato, motivo pelo qual requer a declaração de rescisão contratual e a 

condenação na multa contratual no valor de R$ 2.664,00 (dois mil 

seiscentos e sessenta e quatro reais). O Requerido contestou alegando 

que após a contratação no prazo de 5 dias exerceu seu direito de 

arrependimento e ligou na empresa reclamada requerendo o cancelamento 

contratual, bem como ofertou proposta de acordo. Pois bem. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A 

rescisão contratual é fato incontroverso, nos autos. A questão a ser 

analisada de ofício pelo juízo é a obrigação de razoabilidade da cláusula 

penal. De fato, verifico nas cláusulas 6ª a 10ª que a rescisão contratual 

deveria ser formalizada, o que não fez a parte reclamada. Assim, a 

cláusula penal é devida tendo em vista o inadimplemento contratual, 

contudo, em razão do dever zelar pelo equilíbrio contratual verifico 

abusividade na cláusula penal, pois esta foi prevista apenas para a parte 

contratante (cláusula 6ª) e não para a parte contratada, que apenas 

deveria ressarcir os valores pagos em caso de rescisão unilateral 

(cláusula 7ª). Ainda, o valor de R$2.664,00 (dois mil seiscentos e 

sessenta e quatro reais) corresponde a mais de 30% do valor do contrato 

o que considero abusivo e reduzo de ofício o valor da cláusula penal para 

10% do valor do contrato, conforme artigo 413 do Código Civil, senão 

vejamos: Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo 

juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o 

montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista 

a natureza e a finalidade do negócio. Destaca-se que esse valor (10%), 

apresenta-se suficiente para a reposição das despesas suportadas pela 

reclamada, sendo que percentual superior implicaria em enriquecimento 

ilícito, ressaltando-se o fato de que não consta nos autos que o reclamado 

utilizou os serviços da parte autora. Nesse diapasão entendo devida a 

devolução do valor de R$850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinco 

centavos), atualizados desde o primeiro inadimplemento das parcelas. 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, VI c.c. art. 487, I, ambos do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a 

rescisão contratual; b) De ofício DECLARAR a abusividade de cláusula 6ª 

do contrato reduzindo a multa pela rescisão ao patamar de 10%, sobre o 

valor contratado; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor 

de R$850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinco centavos) juros 1% e 

correção monetária pelo INPC desde a data do primeiro inadimplemento das 

parcelas. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002199-16.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, ajuizada por ALESSANDRA BASTO NEVES contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade, sob o fundamento de que o autor exerce a função de 

técnica de enfermagem no Pronto Atendimento Municipal, estando exposta 

diariamente a risco de contágio por agentes biológicos e doenças 

infectocontagiosas. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado no ID 19204697, resta caracterizada a insalubridade em 

grau médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de 

forma habitual e permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial 

como insalubre o ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados 

pela parte autora, bem como estando enquadradas e configuradas como 

insalubres de grau médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, 
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é de se reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à 

parte enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. 

Assim também, deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos 

de proteção individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia 

para o resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá 

ser suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde 23/10/2015 até enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser atualizados 

monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 

4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I 

do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Cáceres, 24 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002227-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DWIGHT WELLINGTON DE CAMPOS CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA BALBINOT OAB - MT17871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002227-81.2019.8.11.0006. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, ajuizada por DWIGHT WELLINGTON DE CAMPOS 

CASTRILLON contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo 

pagamento do adicional de insalubridade, sob o fundamento de que o autor 

exerce a função de enfermeiro, estando exposto diariamente a risco de 

contágio por agentes biológicos e doenças infectocontagiosas. O 

Requerido apresentou contestação argumentando inexistência de 

previsão legal quanto ao pedido do autor. Em análise aos autos, entendo 

que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional 

de remuneração às atividades insalubres previsto expressamente no art. 

7º, XXIII da Constituição da República de 1988, trata-se de norma de 

eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, 

necessitando de lei infraconstitucional que discipline e regulamente a sua 

aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, em âmbito 

municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o direito de 

adicional de insalubridade para os casos em que a atividade exponha o 

servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham 

em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou 

com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 

cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 

do Ministério do Trabalho, especificamente o seu anexo nº 14 na qual 

define as atividades que fazem jus ao adicional de insalubridade, 

conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (...) 

15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo 

com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de 

adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (...) 

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (...)” 

“ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro 

de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. (...) Trabalhos e operações em contato permanente com 

pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, 

serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação 

e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, 

bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não 

previamente esterilizados); (...)” Do laudo pericial acostado no ID 

22815630, resta caracterizada a insalubridade em grau médio (20%) pela 

exposição da parte autora a risco biológico de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 
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médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Quanto ao termo inicial do 

pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo pericial, 

conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PLEITO 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL - 

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL ATESTANDO A 

INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - APELO DESPROVIDO - 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. [...]Após análise empírica, se o 

laudo pericial não dá margens para dúvidas acerca da necessidade 

concreta da inclusão do adicional de insalubridade de grau médio nos 

vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal confere, 

expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em determinada 

situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do mesmo.2 – 

{...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 

94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base da 

servidora desde outubro de 2015 até enquanto perdurarem as condições 

de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem ser 

atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes 

Campos Juíza Leiga Vistos, em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito Cáceres, 24 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005210-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005210-53.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CECILIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Negócio Jurídico proposta por CECILIA 

RODRIGUES DA SILVA em face de OMNI FINANCEIRA S/A. Diz, em 

síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

no valor de R$ 1.829,13 (hum mil e oitocentos e vinte e nove reais e treze 

centavos) com indevida inclusão em 02/04/15, contudo, desconhece o 

contrato que deu origem ao débito. A reclamada contesta alegando que a 

parte autora celebrou o contrato nº 101630004454314, para a aquisição 

de crédito, viabilizando a compra de Material De Construção, junto a loja M. 

De O. Rosa (Construvalle - Matriz), o qual fora retirado pela parte Autora 

em data de 06/05/2014 e que restam débitos, juntando aos autos contrato 

assinado pela parte autora, cópia do documento pessoal apresentado no 

ato da contratação e extrato da dívida. Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Os elementos de prova apresentados pela parte reclamada demonstram 

que existe relação jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe 

aos autos contrato assinado pela parte autora, telas sistêmicas 

comprovando pagamentos realizados e faturas. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Quanto à alegação de ausência de 

notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ademais, 

ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, 

cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e RECONHEÇO a litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 
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PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005337-88.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BATEMARQUE WIDAL GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005337-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: RENATA BATEMARQUE WIDAL GARCIA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual com 

Cobrança de Multa proposta IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI em 

face de RENATA BATEMARQUE WIDAL GARCIA. Diz, em síntese, que 

celebrou contrato com a parte reclamada no valor R$ 8.100,85 (oito mil e 

cem reais e oitenta e cinco centavos), sendo 45 (quarenta e cinco) 

parcelas iguais de R$ 180,01 (cento e oitenta reais e um centavo), 

iniciando dia 10/05/2018 e com término dia 10/01/2022. Contudo, a parte 

reclamada não cumpriu o contrato, motivo pelo qual requer a declaração 

de rescisão contratual e a condenação na multa contratual no valor de R$ 

1.138,12 (hum mil cento e trinta e oito reais e doze centavos). A reclamada 

mesmo intimada compareceu à audiência de conciliação, mas não 

apresentou contestação. É o breve relato. A parte reclamada não 

apresentou contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A rescisão 

contratual é fato incontroverso, nos autos. A questão a ser analisada de 

ofício pelo juízo é a obrigação de razoabilidade da cláusula penal. De fato, 

verifico nas cláusulas 6ª a 10ª que a rescisão contratual deveria ser 

formalizada, o que não fez a parte reclamada. Assim, a cláusula penal é 

devida tendo em vista o inadimplemento contratual, contudo, em razão do 

dever zelar pelo equilíbrio contratual verifico abusividade na cláusula 

penal, pois esta foi prevista apenas para a parte contratante (cláusula 6ª) 

e não para a parte contratada, que apenas deveria ressarcir os valores 

pagos em caso de rescisão unilateral (cláusula 7ª). Ainda, o valor de R$ 

1.138,12 (hum mil cento e trinta e oito reais e doze centavos). 

corresponde a mais de 14% do valor do contrato o que considero abusivo 

e reduzo o valor da cláusula penal para 10% do valor do contratado, 

conforme artigo 413 do Código Civil, senão vejamos: Art. 413. A 

penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação 

principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 

manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do 

negócio. Destaca-se que esse valor (10%), apresenta-se suficiente para 

a reposição das despesas suportadas pela reclamada, sendo que 

percentual superior implicaria em enriquecimento ilícito, ressaltando-se o 

fato de que não consta nos autos que o reclamado utilizou os serviços da 

parte autora. Nesse diapasão entendo devida a devolução do valor de 

R$810,35 (oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) atualizados 

desde o primeiro inadimplemento das parcelas. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, VI c.c. art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a rescisão contratual; b) De 

ofício DECLARAR a abusividade de cláusula 6ª do contrato reduzindo a 

multa pela rescisão ao patamar de 10%, sobre o valor contratado; b) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$810,35 

(oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) juros 1% e correção 

monetária pelo INPC desde a data do primeiro inadimplemento das 

parcelas. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005236-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SANTOS LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005236-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KARINA SANTOS LEMOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

KARINA SANTOS LEMOS DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 

Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 100,89 (cem reais e oitenta e nove centavos) com 

indevida inclusão em 26 de junho de 2018, contrato 0320606054, contudo, 

desconhece o débito, vez que não contratou os serviços da reclamada. A 

reclamada contesta alegando a parte autora habilitou a linha telefônica nº 

65999029489 ocasionando a emissão de faturas mensais e o cadastro no 

sistema interno da Ré, juntou aos autos apenas telas sistêmicas. 

PRELIMINAR DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL -EXTRATO Deixo de 

acolher a referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é 

valido. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 
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Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 100,89 (cem reais e oitenta e nove centavos); 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003921-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FLAVIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACERES IATE CLUBE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003921-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JEFFERSON FLAVIO DOS 

REIS REQUERIDO: CACERES IATE CLUBE Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

JEFERSON FLAVIO DOS REIS em face de CÁCERES IATE CLUBE. Diz, em 

síntese, que é sócio da reclamada e que no dia 06 de outubro de 2018, por 

volta de 19h30min, o autor estava no campo de futebol, ocasião em que 

deixou seus pertences ao lado do campo, sendo: 01 (uma) mochila, 01 

(um) Relógio Náutica, 01 (um) celular da marca Motorola - modelo Moto G1, 

01 (um) celular da marca LG, 01 (uma) garrafa térmica e 01 (um) óculos 

da marca Mormaii (notas fiscais anexas), e foi até a área da piscina, 

quando retornou, não encontrou mais os objetos, devendo a reclamada se 

responsabilizada pelos danos materiais e morais, vez que possui câmeras 

de segurança e funcionário fazendo a segurança. A reclamada em 

contestação alega que na época dos fatos não possuia câmeras de 

segurança e nem funcionário realizando a segurança, ao que cabia ao 

reclamado a vigia de seus pertences. Pois bem. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Em atenta análise às provas dos autos verifico que o autor realizou boletim 

de ocorrência em relação aos fatos narrados na exordial, dando 

conhecimento a reclamada sobre o evento. Assim, verifico que a parte ré 

detinha todas as condições para comprovar a correta prestação de 

serviço ou culpa exclusiva da vítima demonstrando ter informado os 

consumidores de que não havia vigilância, o que não fez. Cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, tendo a parte autora trazido aos autos nota do relógio 

no valor de R$890,00 (oitocentos e noventa reais) e do celular no valor de 

R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) é que restou evidenciado 

que a parte reclamada tem o dever de indenizar a parte reclamante pelos 

respectivos danos materiais. Porém, em que pese o ato ilícito praticado 

pela parte reclamada, o fato é que a parte reclamante não comprovou fato 

que ultrapassa a linha do mero aborrecimento, pois já é pacífico na 

jurisprudência que a simples cobrança sem maiores consequências não é 

passível de indenização por danos morais, senão vejamos: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO PLANO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MERA 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação 

dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança 

indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de 

indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$890,00 (oitocentos e noventa reais) e do 

celular no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), 

correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir de 06 de outubro de 

2018. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005213-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005213-08.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LARISSA FERNANDA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta por LARISSA 

FERNANDA FERREIRA DA SILVA em face de TELEFÔNICA S/A. Diz, em 

síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

no valor de R$ 179,09 (cento e setenta e nove reais e nove centavos) 

com indevida inclusão em 24/05/2019, contudo, desconhece o débito, vez 

que não contratou os serviços da reclamada. A reclamada contesta 

alegando a parte autora habilitou a linha telefônicas nº (65) 99816-2379, 

conta 0341071740, habilitado em 03/04/2018, cancelado em 28/04/2019, 

com CPF: 07334058194, no plano VIVO CONTROLE 3,5GB ILIM, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré, trazendo aos autos apenas telas sistêmicas. PRELIMINAR DE 

FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL -EXTRATO Deixo de acolher a 

referida preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é valido. FALTA 

DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO Quanto à preliminar de incompetência territorial por ausência 

de comprovante de endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do 

NCPC prevê a necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já 

assentou ser suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na 

petição inicial, não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de 

comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao 

cumprimento do requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante 

de residência não é documento essencial à propositura da demanda, de 

forma a causar a extinção do feito, tendo em vista que não está prevista 

sua obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo 

posicionamento. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, 

determina que basta a mera indicação do endereço da parte autora para 

recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do 

comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, 

deixo de acolher a preliminar de falta de documento essencial por 

ausência de comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 179,09 (cento e setenta e nove reais e nove 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004101-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARY FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATROCINIO JOSE FURRER NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004101-04.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARY FRAGA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: PATROCINIO JOSE FURRER NETO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se Reclamação 

proposta por MARY FRAGA DE OLIVEIRA em face de PATROCRUO JOSÉ 

FURRER RETO. Diz, em síntese, que é proprietária do veiculo 

"MOTOCICLETA HONDA .XRE 300, ANO 2016, DE COR BRANCA. PLACA 

QBU 0733- CACERES - Ml" e relata que no dia 22 de maio de 2019, por 

volta das 19 horas, seu filha ROSIELLANON DE OLIVEIRA, trafegava na 

rua Padre Cassemiro em sentido Centro para o bairro, quando no 

cruzamento com a rua Porto Carreiro colidiu com o veículo "Corolla XEI 2.0 

Eles, ANO 2012,13, DE COR BRANCA, PLACA NUO 8323 CUIABÁ -MT de 

propriedade do requerido. A parte requerida contestou alegando culpa 

exclusiva da vítima que trafegava em alta velocidade. Pois bem. Em atenta 

análise ao boletim de ocorrência (ID 21627185) verifico que em que pese a 

parte autora informe que seu filho reduziu a velocidade no sinaleiro o fato 

de não ter conseguido parar o veículo e evitar o albarroamento demonstra 

que o mesmo estava em alta velocidade, mormente pelas fotos do local do 

acidente trazido pela parte reclamada na contestação. Desta forma, 

sopesando também a narrativa da parte requerida entendo que houve 

culpa concorrente, visto que os autores agiram com negligência. Assim, 

tendo como ponto controvertido a colisão com o veículo da parte autora 

resta evidenciado ter havido culpa concorrente, fato este que de acordo 

com o artigo 945 do Código Civil leva à compensação de culpas, senão 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ATROPELAMENTO ENTRE O ACOSTAMENTO E 

A PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO 

MENSAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PROVA SUFICIENTE DA CULPA 

DA RÉ, BEM COMO DA VÍTIMA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS 

RECONHECIDA. PROPORÇÃO DIFERENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INVIABILIDADE DE CONSTITUIÇÃO 

DE CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Concorre culposamente para o evento "atropelamento" o motorista que, ao 

tentar reparar seu veículo no acostamento da via, abre o capo postado 

para a pista, colocando-se em situação de risco. Se a vítima tiver, ainda 
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que minimamente, concorrido culposamente para o evento danoso, a sua 

indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em 

confronto com a do autor do dano. Inteligência do artigo 945 do Código 

Civil. "Havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência 

recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, 

como querem alguns, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de 

cada um dos envolvidos." ( Programa de Responsabilidade Civil . 9 ed. São 

Paulo: Malheiros, 2014, pp. 58/59) O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado com base no prudente arbítrio do magistrado, sempre 

atendendo à gravidade do ato danoso e do abalo suportado pelos 

familiares da vítima, aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

além do caráter compensatório e punitivo da condenação, bem como às 

condições financeiras dos envolvidos. A pensão mensal a ser paga aos 

filhos menores em razão do falecimento do seu genitor em acidente de 

trânsito deve estender-se até que aqueles completem 25 anos, idade em 

que presumivelmente exercerão atividade laboral própria e constituirão 

família, cessando, em tese, a prestação de auxílio mútuo entre pais e 

filhos. Não havendo prova sobre o quantum percebido pelo de cujus a 

título de vencimentos, tem-se como adequada a fixação da indenização 

sobre um salário mínimo. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, 

inviabilizada a prestação de caução ou formação de reserva de capital 

como forma de garantia do cumprimento da obrigação quando a parte por 

ela responsável for hipossuficiente, de modo que tal providência, além de 

inócua, poderia prejudicar-lhe a própria subsistência. (TJSC - Apelação 

Cível n. 2011.053135-8, da Comarca de Urussanga (1ª Vara), Relator 

Sebastião César Evangelista). Nesse toar, tendo a parte autora trazido 

aos autos vários orçamentos verifico que o menor deles perfaz o valor de 

R$2.690,87 (dois mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos 

(ID 21627190), devendo a parte reclamada ressarcir a metade deste valor, 

ou seja, R$1.345,43 (mil, treentos e quarenta e cinco reais e quarenta e 

três centavos). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$1.345,43 (mil, treentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três 

centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005174-11.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005174-11.2019.8.11.0006. REQUERENTE: BRUNO MARTINS ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Débito proposta por BRUNO MARTINS ALVES em face de 

VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$90,87 

(noventa reais e oitenta e sete centavos) com indevida inclusão em 

06/09/2017, contrato n. 0317171248, contudo, desconhece o débito, vez 

que não contratou os serviços da reclamada. A reclamada contesta 

alegando a parte autora habilitou a linha telefônica nº (65) 996271543, em 

20.07.2017, da categoria Pré-Paga para o pacote de serviços VIVO 

CONTROLE 500MB - 250 MIN, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da Ré, trazendo aos autos 

apenas telas sistêmicas. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 

1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. 

ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, 

do artigo282, do CPC, determina que basta a mera indicação do endereço 

da parte autora para recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória 

a juntada do comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) 

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de falta de documento 

essencial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 

Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A parte 

reclamada não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, 

pois, inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se a 

contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de utilização 

dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$90,87 (noventa reais e oitenta e sete centavos); 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 
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Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002527-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

DE JESUS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer cumulada 

com repetição de indébito proposta por LUIZ ANTONIO RODRIGUEZ DE 

JESUS em face de MTPREV. Diz, em síntese, que é servidor pública 

estadual e que a requerida vem descontando indevidamente contribuição 

previdenciária incidente sobre o adicional noturno e insalubridade, 

contudo, os descontos são indevidos visto que não se incorporam à 

aposentadoria conforme entendimento do STF. A parte reclamada 

contesta alegando que a lei estadual prevê o desconto previdenciário 

sobre toda a remuneração do servidor, bem como deve ser aplicado o 

distinguishing ao caso concreto, pois no tema 163 o STF não se 

posicionou sobre o desconto na esfera estadual. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. Isso porque o Supremo Tribunal Federal analisando a 

demanda repetitiva (tema 163) fixou a tese que de não incide contribuição 

previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao 

benefício previdenciário do servidor, senão vejamos: EMENTA Direito 

previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime 

próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições 

previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O 

regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se 

pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

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

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

Decisão Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava 

parcial provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Ministra Rosa 

Weber, e o voto do Ministro Teori Zavascki, que lhe negava provimento, 

pediu vista dos autos o Ministro Luiz Fux. Falaram, pela recorrente, o Dr. 

Robson Maia Lins, OAB/SP 208576, e, pela União, o Dr. Fabrício Sarmanho 

de Albuquerque, Procurador da Fazenda Nacional. Presidência do Ministro 

Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.03.2015. Decisão: Após o voto-vista 

do Ministro Luiz Fux, dando parcial provimento ao recurso, e o voto do 

Ministro Dias Toffoli, negando-lhe provimento, pediu vista dos autos a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de 

Mello. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 27.05.2015. 

Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e 

Ricardo Lewandowski, que acompanhavam o Relator, dando parcial 

provimento ao recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio, negando-lhe 

provimento, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen 

Lúcia. Plenário, 16.11.2016. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o 

tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso 

extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, 

nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias 

Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por 

maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional 

noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido o Ministro Marco Aurélio. 

Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori 

Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 

11.10.2018. Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade. Tese 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 

(RE 593068 / SC - SANTA CATARINA RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 11/10/2018 Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno Publicação) (grifei e sublinhei). Assim, tendo a 

tese sido fixada em julgamento de demanda repetitiva não cabe à 

aplicação do distinguishing, pois, trata-se de teses idênticas à fixada pelo 

STF a serem aplicados em todos os casos semelhantes, bem como a parte 

requerida não demonstrou as razões da distinção entre os casos, motivo 

pelo qual os pedidos são procedentes. Diante de todo o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 JULGO PROCEDENTE os pedidos 

da parte autora para: a) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha 

de realizar os descontos previdenciários sobre a verba do adicional 

noturno e insalubridade no prazo de 5 dias a partir da intimação, sob pena 

de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) limitada à 

R$15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR a parte reclamada à 

restituição dos valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos, na 

forma simples por ausência de má fé, correção monetária pelo IPCA-E e 

juros de 1% a partir da citação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003092-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE GATTASS ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAGO GATTASS CREPALDI OAB - MT21108/O (ADVOGADO(A))

JULIANA SALES PAVINI OAB - MT20212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003092-07.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ FELIPE GATTASS 

ALVARES REQUERIDO: D. NOGUEIRA GALVAO - ME Vistos etc. Dispenso 

o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão 
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presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do 

CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato proposta por 

LUIZ FELIPE GATTASS ALVARES em face de D. NOGUEIRA GALVÃO 

-ME. Diz, em síntese, que em 31 de janeiro de 2019 contratou os serviços 

da empresa Requerida para a aquisição e instalação de uma piscina marca 

Igui, modelo Atlântida, com medida de 5,00 x 2,50 x 1,40, incluídos um Filtro 

Ecosystem 220 v, Kit Aspiração, 02 (dois) pontos de hidromassagem, 01 

(um) QC Max, e 01 (um) Abilight Power RGB, além do frete dos produtos 

acima mencionados e a água para o enchimento da piscina, no valor de R$ 

17. 678, 00 (dezessete mil, seiscentos e setenta e oito reais), a serem 

pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 1.413, 17 (mil, 

quatrocentos e treze reais e dezessete centavos). Relata, ainda, que a 

compra somente foi realizada após a aprovação do projeto da reclamada 

em que constava que a piscina teria medidas suficientes para o espaço 

disponível, contudo, quando do início das obras verificou-se que a piscina 

ocuparia todo o espaço e, ainda, comprometeria a estrutura da residência, 

momento em que solicitou o cancelamento do contrato, porém, além de não 

ser atendido a contento pela reclamada ainda foi negativado nos órgãos 

de proteção ao crédito. A reclamada contestou alegando que a parte 

reclamante foi quem escolheu a piscina nas dimensões contratadas e que 

tinha conhecimento do espaço disponível para a mesma. A liminar foi 

deferida. Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, em atenta análise aos fatos e provas 

constantes nos autos verifico que a parte reclamada ao realizar o projeto 

para o consumidor fez acreditar que o mesmo seria adequado para o 

espaço disponível, pois, em tese, o mesmo teria sido realizado por técnico 

capacitado. Desta forma, nos termos do artigo 48 do Código de Defesa do 

Consumidor as propostas realizadas em projetos vinculam o fornecedor 

do serviço, vez que cabe a este a responsabilidade pela execução do 

mesmo. Assim, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do 

fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador 

do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Reclamante. Desta forma, ante à 

impossibilidade técnica de execução do projeto é que o cancelamento do 

contrato e devolução dos valores pagos é medida que se impõe, devendo, 

inclusive, ser declarado inexistente quaisquer débitos originários do 

referido contrato. Os danos morais experimentados pela parte autora 

estão caracterizados em razão do início das obras frustradas na 

residencia da parte autora, bem como da inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, no que concerne à fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a 

liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 

a) DECLARAR a rescisão do contrato objeto da lide, bem como inexistente 

os débitos oriundos do mesmo; b) CONDENAR a reclamada à restituir na 

forma simples o valor de R$ 1.473,17 (mil quatrocentos e setenta e três 

reais e dezessete centavos), juros de 1% e correção monetária pelo INPC 

a partir do efetivo pagamento; c) CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (início da obra - 01/04/2019 ) e correção monetária 

(INPC) a partir desta data. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012752-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL LACERDA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012752-42.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JACIEL LACERDA PASSOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que o débito foi devidamente 

quitado, sendo expedido o alvará em favor da parte autora. Assim, diante 

da quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CÁCERES, 24 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005211-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005211-38.2019.8.11.0006. REQUERENTE: CECILIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico proposta por CECILIA RODRIGUES DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA S/A. Diz, em síntese, que foi inscrita indevidamente no 

cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 134,97 (cento e trinta e 

quatro reais e noventa e sete centavos) com indevida inclusão em 

07/12/2015, contudo, desconhece o contrato e nunca utilizou os serviços. 

A parte reclamada contesta alegando que o débito é devido, contudo, não 

traz aos autos provas do contrato e do débito. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 
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Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito, mas apenas formulou defesa genérica. Analisando 

o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Quanto à 

existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - dano moral puro 

- não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. No entanto, a 

parte autora possui negativação anterior, o que, por si só, afasta a 

presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré. Destarte, nos 

termos da Súmula 385 do STJ, improcede o pedido indenizatório. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor 

de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), 

extinguindo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, 

ambos do CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004050-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004050-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: AGOSTINHO ALVES DA 

COSTA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito proposta por AGOSTINHO ALVES 

DA COSTA em face de OI S.A. Diz, em síntese, que em a reclamada entrou 

em contato em fevereiro de 2019 oferecendo um plano para contratação 

de internet com velocidade de 10MB, e mesmo tendo informado que tinha 

conhecimento de que sua região não havia disponibilidade, tendo este fato 

sido verificado pelo técnico que constatou que a internet não chegava na 

sua região, o funcionário da reclamada deixou o aparelho. Contudo, 

posteriormente foi surpreendido com uma cobrança no valor de R$ 309,82 

(trezentos e nove reais e oitenta e dois centavos). A reclamada em 

contestação alega que a parte reclamante era titular da linha (65) 

32241660, linha ativa no dia 06/03/2019 com instalação no endereço da 

Rua Santa Lucia, Nº 47, Marajoara, Cáceres – MT e que utilizou os 

serviços. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA ÁUDIO Deixo de 

acolher a preliminar arguida, visto que as provas dos autos são 

suficientes para julgamento da lide, sendo desnecessário a perícia. Pois 

bem. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da 

parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em atenta análise às provas dos autos verifico em que pese 

a parte reclamada tenha trazido provas da solicitação do serviço, fato 

este não negado pela parte autora, o fato é que o objeto da lide é o não 

fornecimento do serviço do serviço de internet, vez que na região da parte 

autora o sinal não é fornecido. Assim, caberia à reclamada comprovar que 

a parte autora estara usufruindo dos serviços, o que não o fez. 

Cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Diante deste fato, é a 

declaração da inexigibilidade do débito é medida que se impõe. Porém, em 

que pese o ato ilícito praticado pela parte reclamada, o fato é que a parte 

reclamante não comprovou fato que ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento, pois já é pacífico na jurisprudência que a simples cobrança 

sem maiores consequências não é passível de indenização por danos 

morais, senão vejamos: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA – 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS MENSALIDADES DO 

PLANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM 

CONTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE APENAS UM PAGAMENTO 

EM DUPLICIDADE - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO 

ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento 

de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que 

comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato 

de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo 

restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou 

outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o 

reconhecimento de indenização por dano moral. A restituição material do 

valor pago em duplicidade, é suficiente para a restauração do status quo 

ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa e persistência na 

cobrança, sendo apenas uma cobrança indevida. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001861-19.2018.8.11.0025, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei). Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte autora, pois, o fato não ultrapassa a linha do 

mero aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 
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aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 309,82 

(trezentos e nove reais e oitenta e dois centavos), extinguindo com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR ANTÔNIA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001920-30.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO GARCIA 

REQUERIDO: EDIR ANTÔNIA ALMEIDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Cobrança EDUARDO GARCIA em face de EDIR ANTÔNIA ALMEIDA. Diz, 

em síntese, que realizou serviço de pintura para a reclamada sendo 

devido o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), contudo, a parte reclamada 

apenas entregou R$500,00 (quinhentos reais) e posteriormente mais 

R$100,00 (cem reais), motivo pelo qual alega que é credor do valor de R$ 

1.629,03 (um mil seiscentos e vinte e nove reais e três centavos), já 

corrigido, bem como requer indenização por danos morais. A parte 

reclamada mesmo intimada não compareceu à audiência de conciliação, 

mas apresentou contestação alegando que o pagamento ficou 

condicionado a momento posterior e que foram pagos os valores de 

R$500,00 (quinhentos reais) e mais R$300,00 (trezentos reais), bem como 

requereu indenização por danos morais em pedido contraposto. É o breve 

relato. A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação enviando preposto, contudo, a presente ação foi proposta em 

face de pessoa física, ao que o comparecimento pessoal era obrigatório. 

Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. 

Frise-se que a revelia importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na 

inicial, contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso verifico que restou incotroverso que o serviço foi prestado, bem 

como foi acordado como pagameto o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), 

contudo, a parte reclamada informa que pagou R$800,00 (oitocentos 

reais), porém, não trouxe provas aos autos, restando, assim, como 

incotroverso apenas o pagamento de R$600,00 (seiscentos reais) 

admitidos pela parte autora. Desta forma, a parte reclamada tem o dever 

de pagar o valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) atualizados desde 

a data em que deveria realizar o pagamento do restante, ou seja, 

dezembro de 2018. Quanto ao pedido de indenização por danos morais a 

parte reclamada não comprovou que o fato ultrapassou a linha do mero 

aborrecimento, ao que não trouxe provas da ofensa à sua honra 

subjetiva, bem como a parte reclamada também não trouxe provas de 

ofensa à sua honra subjetiva devendo o pedido contraposto ser julgado 

improcedente. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

DECRETO a revelia da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte autora as importâncias de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), 

correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a parti do 

vencimento (dezembro de 2018) e IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003212-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003212-50.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA 

GONCALVES REQUERIDO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no artigo 

330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por VANESSA APARECIDA GONÇALVES em face de EMPRESA 

DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A. Diz, em síntese, que estava em 

Goiania no dia 29/04/2018 e que iria embora para Cáceres para realizar 

uma prova onde faz o curso de medicina. Assim, adquiriu passagem de 

volta para o dia 02/05/2018, às 19:25h, porém, no dia do embarque 

enquanto esperava o ônibus percebeu que já havia expirado a hora de 

saída, ocasião em que perguntou ao atendente do guichê sobre o atraso 

sendo informada que a empresa Requerida não mais fazia a rota 

Goiania/Cáceres/MT. Assim, diante do fato de terem vendido passagens 

erradas e tendo que chegar à cidade para realização das provas teve 

muito constrangimento para adquirir novas passagens e pegar carona até 

chegar a cidade de Cáceres, vez que não tinha mais dinheiro. A 

reclamada contestou alegando que a autora adquiriu passagens com a 

saída da cidade de Trindade-GO e que cabia ao consumidor se certificar o 

local da saída. Pois bem. No presente caso, em face da verossimilhança 

das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a 

inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em atenta análise aos fatos e 

provas constantes nos autos verifico que a parte autora adquiriu as 

passagens para a cidade de Cáceres, mas, em que pese conste na 

passagem a saída da cidade de Trindade a informação não restou clara ao 

consumidor, pois é público e notório que é comum se adquirir passagens 

de ônibus em que consta um destino, mas, que por vezes passa por 

diversos outros destinos, motivo pelo qual a informação deveria estar 

clara e expressa ao consumidor. Ademais, a parte autora comprovou que 

adquiriu novas passagens na cidade de Goiania despendendo o valor de 

R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais), devendo este ser ressarcido à 

mesma na forma simples. Assim, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova 
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da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante. Os danos 

morais experimentados pela parte autora estão caracterizados em razão 

de todo o constrangimento experimentado no momento do embarque, bem 

como em razão do desvio produtivo do consumidor que teve que 

despender seu tempo para reaver os valores pagos e procurado resolver 

administrativamente sem solução. Assim, no que concerne à fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

reclamada ao ressarcimento do valor de R$165,00 (cento e sessenta e 

cinco reais) correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir 

do desembolso; b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do 

embarque) e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THATIELLY DOS PASSOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003055-77.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THATIELLY DOS PASSOS 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

THATIELLY PASSOS ARAUJO em face TELEFÔNICA BRASIL S.A. Diz, em 

síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

nos valores de R$ 264,10 (duzentos e sessenta e quatro reais e dez 

centavos), contrato nº 0265719736 e R$ 129,30 (cento e vinte e nove 

reais e trinta centavos) e contrato nº 0270993212, contudo, não possui 

relação jurídica com a reclamada. A reclamada em contestação alega que 

a parte autora habilitou a linha telefônica de n. (65) 9912-3276 em 

04.12.2015 e celebrou contrato de prestação de serviços por meio do qual 

habilitou a linha telefônica de n. (65) 9923-3268, referentes às contas de 

n. 0265719736 e 0270993212, ocasionando, por conseguinte, a emissão 

de faturas mensais e restando débitos, bem como juntou aos autos 

contrato assinado pela parte autora, documento pessoal apresentado no 

ato da contratação e extrato de telas sistêmicas. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA Entendo pela rejeição da 

preliminar arguida, uma vez que as provas dos autos são suficientes para 

a elucidação da controvérsia, bem como a assinatura constante no 

contrato de adesão ser idêntica ao dos documentos pessoais da parte 

reclamante, sendo desnecessária a perícia grafotécnica. Pois bem. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta que a negativação é indevida, negando qualquer 

dívida com a parte Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora, trazendo aos autos contrato de adesão, bem como faturas 

de utilização. Nesse sentido, recente jurisprudência da Turma Recursal de 

Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida.” (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 354269420178110002/2018, Relator Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2018, publicado no DJE 

13/09/2018) Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001291-56.2019.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por RODRIGO BARBOSA DA SILVA em face de BANCO BMG 

S/A. Diz, em síntese, que é servidor público estadual e se surpreendeu 

com a quantidade de empréstimos consignados que estavam sendo 

descontados em sua conta desde o ano de 2017, período em que 

conseguiu retirar os holerites, contudo, desconhece os débitos, vez que 

não contratou os serviços. A parte reclamada em contestação alega que a 

parte autora celebrou um contrato de cartão de crédito consignado nº. 

5135.0950.0195.3508, conta cartão nº. 648756, sendo liberado o valor de 

R$ 5.978,00 (cinco mil, novecentos e setenta e oito reais), com reserva de 

margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 332,09 

(trezentos e trinta e dois reais e nove centavos), e, ainda, realizou saques 

autorizados, sendo os valores depositados em sua conta, bem como 

juntou aos autos contrato assinado pela parte autora, cópia do documento 

pessoal apresentado na contratação, TED e faturas. A parte reclamada 

deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA Entendo pela rejeição da preliminar 

arguida, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

elucidação da controvérsia, bem como a assinatura constante no contrato 

ser semelhante ao dos documentos pessoais da parte reclamante, sendo 

desnecessária a perícia grafotécnica. Pois bem. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida, negando qualquer dívida com a parte 

Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, 

em manifestação nos autos logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, 

trouxe aos autos contrato devidamente assinado pela parte autora e TED 

de saques dos valores. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006028-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006028-05.2019.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM 

DECORRENCIA DE DESCONTO INDEVIDO proposta por GUALTERNEY 

CAMPOS DE MORAIS em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando, em 

síntese, que é funcionário público e o Requerido realizou descontos 

mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 81,62 (oitenta e um 

Reais e sessenta e dois centavos), referente à empréstimo consignado 

que não contratou. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido suscitou 

incompetência dos Juizados Especiais, pois, são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto probatório 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade prova 

pericial, razão pela qual REJEITO a preliminar. Rejeito o pedido de conexão, 

uma vez que o número do processo informado pelo Requerido é o desta 

demanda. O Requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois, o 

contrato foi cedido ao Banco Itaú. Contudo, infere-se da folha de 

pagamento do autor que os descontos foram realizados pelo Requerido, o 

que o torna legítimo para responder aos termos da ação, razão pela qual 

Rejeito a preliminar suscitada. Passo ao julgamento do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. O Requerido argumenta que o autor 

adquiriu o empréstimo consignado e trouxe aos autos contrato 

comprovante de TED na conta de titularidade do autor. Em que pese a 

impugnação do autor, este não comprovou que não se beneficiou dos 

valores, tal qual informado pelo Requerido. Para tanto bastaria colacionar 

aos autos extrato bancário demonstrando a inexistência de depósito do 

valor do empréstimo, o que não o fez. Portanto, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o desconto foi decorrente de termos pré-estabelecido entre 

as mesmas. Assim, não há falar em restituição dos valores, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95) Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-87.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005447-87.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ISAURA DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação de Inexistência de Débito proposta por ISAURA DE ASSUNÇÃO em 

face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 87,36 

(oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), data a inclusão: 30/01/2017, 

Contrato 72319747100006 BEC, contudo, alega que desconhece o débito 

e que não utilizou os serviços. A reclamada contesta alegando de forma 

genérica que o débito é devido. Pois bem. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 87,36 (oitenta e sete reais e trinta e seis 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo 

conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001317-54.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ERMELINDA DE 

SOUZA DO E SANTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO 

em face de BANCO BMG S/A. Diz, em síntese, que foi surpreendida com 

vários empréstimos realizados desde o ano de 2014, sendo descontado 

mensalmente o valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), totalizando R$ 

7.344,04 (sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), 

contudo, alega que não contratou os serviços. A reclamada contesta 

alegando que o débito é devido e que foi cedido ao Banco Itaú 

Consignados. ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva, vez que restou demonstrado nos autos ter sido a 

parte reclamada a autora dos descontos. Pois bem. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center". Portanto, a parte reclamada é responsável pela cobrança 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado no desconto indevido em folha de pagamento, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe e a 

devolução dos valores descontados e medida que se impõe. Logo, 

comprovado que o débito é indevido, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 
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razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor R$ 84,00 (oitenta e quatro reais); b) CONDENAR a 

reclamada à restituir na forma simples os valores descontados em folha 

de pagamento, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir 

dos descontos mês a mês; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-17.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011773-17.2014.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO JORGE CORREA 

DE PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos autos que cumprimento da 

obrigação. Assim, julgo e declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 18 de março de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004952-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILKINSON LOPES LAZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004952-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: WILKINSON LOPES LAZARO 

REQUERIDO: UNEMAT Vistos etc. Estão presentes as condições da ação 

e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por WILKINSON LOPES LAZARO em face de UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. Diz, em síntese, que foi 

contratado temporariamente para exercer o cargo de professor substituto 

em 12.08.2015, tendo tido sucessivas prorrogações e aditivos 

permanecendo com o vínculo precário até 20.12.2018, razão pela qual 

requer o reconhecimento da nulidade dos contratos e do direito ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço no valor de R$ 19.882,26 (dezenove mil 

e oitocentos e oitenta e dois Reais e vinte e seis centavos). A parte 

reclamada contesta alegando que o regime jurídico dos contratos 

temporários não comporta o pagamento de FGTS, bem como a parte 

autora somente permaneceu com contrato temporário, vez que foi 

aprovada nos processos seletivos realizados para substituição de 

professores. Pois bem. É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” O § 2º do artigo supramencionado 

estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará 

a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da 

lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Extrai-se dos autos que a parte autora de fato realizou os 

processos seletivos e foi aprovada, contudo, consta nos documentos 

anexos à exordial diversos aditamentos dos contratos realizados 

perdurando, assim, os contatos temporários por lapso temporal extenso. 

Ademais, sabendo a parte ré das constantes necessidades de 

substituições tem o dever de realizar de concurso público, não 

caracterizando situações previsíveis como excepcionais. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. No entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 

8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 
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desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do princípio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período de 12.08.2015 até 20.12.2018. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR A NULIDADE dos 

contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, 

IX, da CF, e para CONDENAR a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – UNEMAT a pagar à parte autora 8% sobre a remuneração 

bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo 

empregador a título de FGTS) pelo período em que laborou com contrato 

precário, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09 e com a correção monetária pelo IPCA- desde a citação, 

julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso I, do CPC/15. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MENDES SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA GOMES FRADE OAB - MT26347/O (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

FLAVIANO LOPES FERREIRA OAB - MG61572 (ADVOGADO(A))

HAMILTON RIBEIRO BARBOSA OAB - MG86507 (ADVOGADO(A))

ALBERTO PONTES FILHO OAB - MG24915 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002195-76.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO MENDES SOUZA CRUZ 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, 

I, do CPC. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de 

Valores proposta por DIEGO MENDES SOUZA CRUZ em face de 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – 

MULTIMARCAS CONSÓRCIOS. Sustenta a parte autora que em 14/08/2017 

aderiu ao grupo de consórcio nº 342515, pelo prazo de 80 (oitenta) 

meses, de veículo automóvel marca Fiat, Modelo Grand Siena Attac 14, 

contudo, passou a ter vários transtornos quando a parte reclamada não 

realizou a entrega dos boletos, bem como elevou a prestação inicial de R$ 

773,92 (setecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos) para 

R$ 964,00 (novecentos e sessenta e quatro reais), motivo pelo qual 

requer a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, bem como 

indenização por danos morais. A parte ré contesta alegando que a 

rescisão contratual deve ser realizada nos moldes da lei 11.795/2008. Pois 

bem. Em atenta análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a parte autora na imputação da 

culpa da reclamada, pois, não trouxe aos autos provas de que tentou 

entrar em contato com a empresa solicitando os boletos ou contestando 

os valores cobrados, o que poderia ter sido realizado com demonstração 

dos protocolos de ligação, e-mails ou requerimentos administrativos. No 

entanto, em que pese a parte autora tenha requerido o reconhecimento da 

culpa do prestador de serviço na suposta falha da prestação de serviço e 

não tendo comprovado suas alegações, o fato é que requereu a rescisão 

contratual. Assim, a rescisão contratual deve ser deferida, mas, deve 

obedecer a sistemática da lei 11795/2008, em que disciplina nos artigos 22 

e 30 a forma de restituição dos consorciados desistentes, senão vejamos: 

“Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a 

aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas 

pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. [...] 

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição 

da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser 

calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço 

vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos 

rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos 

consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 

24, § 1o.” (Lei n.º 11.975/08)” Desta forma, de acordo com os Artigos 22 e 

30 da Lei, a Contemplação para o Consorciado Excluído dar-se-á por meio 

de sorteio, nas mesmas condições do Consorciado Ativo, atribuindo-lhe o 

direito à devolução do Crédito Parcial, relativo aos percentuais pagos sob 

o Bem, vigente na data em que ocorrer a Contemplação, ou seja, com as 

deduções previstas em contrato. Logo, o contrato foi celebrado entre as 

partes sob a vigência da Lei 11.975/08, incidindo, portanto, no caso 

concreto, as previsões do referido dispositivo normativo. Dessa forma, a 

restituição se dará nos termos do disposto no art. 22 c/c art. 30 do diploma 

legal em comento. Descabe, na hipótese, a restituição imediata das 

parcelas, de modo que o autor deverá aguardar a contemplação de sua 

cota nas assembleias-gerais que virão a ser realizadas ou, ainda, buscar 

a restituição ao final do consórcio. Nesse sentido, é a jurisprudência das 

Turmas Recursais: AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE CONSÓRCIO. 

CONSORCIADO DESISTENTE. CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA 

DA LEI 11.795/08. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. O momento para devolução das quantias desembolsadas 

obedece ao disposto nos artigos 22 e 30 da Lei n. 11.795/08, devendo a 

parte aguardar a contemplação da cota excluída. As quantias sofrerão 

correção monetária pelo IGP-M, a contar da data de cada desembolso e 

juros moratórios a contar da data fixada para a restituição. Licitude da 

cláusula penal, limitada a 10%. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso 

Cível Nº 71004770806, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 28/03/2014) Quanto 

ao pedido de indenização por danos morais estes são improcedentes por 

ausência de provas da suposta falha da prestação de serviço, ou seja, 
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ausência de nexo de causalidade. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para 

DECLARAR a rescisão do contrato de consórcio objeto da lide devendo os 

valores pagos serem devolvidos no final do grupo nos moldes da lei 

11.975/08, extinguindo com resolução no mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, CPC/15. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005819-36.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ (REQUERENTE)

ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005819-36.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIMAR POMKERNER 

ALVAREZ ESPÓLIO: ARMINDA DE JESUS DE ALMEIDA POMKERNER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por Arminda de Jesus de Almeida Pomkerner, representada pela 

inventariante LUCIMAR POMKERNER ALVAREZ, em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Diz, em síntese, que 

a Sr. Arminda era proprietária do imóvel residencial localizada em Cuiabá 

na Rua João de Barro, 282 – Qd. 22 – Morada da Serra, onde possuía a 

Unidade Consumidora n. 6/803457 e quem cuidava do mesmo era o sr. 

Leonildes que faleceu em 15.12.2017, sem deixar débitos. Contudo, a de 

cujus antes de falecer solicitou à inventariante que verificasse a situação 

de débitos do imóvel e após constatar um débito no valor de R$ 5.090,61 

(cinco mil, noventa reais e sessenta e um centavos) realizou vários 

pedidos de revisão administrativa, tendo se dirigido, inclusive, ao PROCON 

sem qualquer solução, vindo posteriormente a Sra. Arminda a falecer. A 

reclamada contesta alegando que os valores cobrados se referem ao 

efetivo consumo. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Deixo de acolher a preliminar 

de ilegitimidade ativa, pois a inventariante comprovou o óbito da titular da 

unidade consumidora, tendo, assim, legitimidade para propor a presente 

ação. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE 

PERÍCIA Deixo de acolher a preliminar de incompetência do juizado 

especial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o 

julgamento da matéria, sendo dispensável perícias. Pois bem. Os pedidos 

da parte autora não merecem prosperar. Isso porque a parte autora, em 

que pese informe que o responsável pela unidade consumidora e a titular 

da unidade consumidora vieram a óbito, não comprovou ter informado à 

reclamada do óbito, ter realizado o requerimento do cancelamento da 

unidade consumidora nas vésperas dos óbitos e nem mesmo comprovou 

que o imóvel não estava sendo utilizado. Ademais, a parte reclamada 

trouxe aos autos extrato de consumo e faturamento da energia no imóvel, 

constando, inclusive, várias suspensões em razão de inadimplemento, 

fato este que comprova que a unidade estava consumindo os serviços de 

energia elétrica. A possibilidade de distribuição dinâmica das provas, 

naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, 

não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer 

circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Desta 

forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005973-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SITE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

HELIO RIBEIRO DE ABREU OAB - 496.176.301-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005973-54.2019.8.11.0006. REQUERENTE: SITE CONTABILIDADE LTDA - 

ME REPRESENTANTE: HELIO RIBEIRO DE ABREU REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a julgamento. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por SITE 

CONTABILIDADE LTDA em face de OI S/A. Diz, em síntese, que é cliente 

da reclamada possuindo as seguintes linhas (65) 3223-2025; (65) 

3223-4547; (65) 3223-3377 + internet 10 gb; (65) 3223-7173 + internet 05 

gb; (65) 3223-3355, todas pelo valor total de R$ 758,61 (setecentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). Contudo, no dia 

08/05/2019 ligou para cancelar o serviço de internet da linha (65) 

3223-7173, sendo que nesta ligação (protocolo nr 2019750116397) a 

reclamada ofereceu o valor de R$459,30 (quatrocentos e cinquenta e 

nove reais e trinta centavos) para permanecer com o serviços, o que foi 

aceito, mas está sem o serviço de BUSCA AUTOMÁTICA e os valores 

passaram a ser cobrados além do valor contratado de R$459,30 

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos). Em contestação 

a parte reclamada alega que a parte autora não comprovou suas 

alegações e que o serviço está sendo prestado. A liminar foi deferida. DA 

SUSPENSÃO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.174 E NECESSIDADE DE 

PERÍCIA Desnecessária se faz a realização de perícia, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para julgamento da lide, bem como não 

se trata de hipótese de suspensão do julgamento em razão de matéria 

afetada pelo RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.174, pois no presente caso se 

contesta a alteração contratual não cumprida pela parte reclamada, 

distinguindo, assim, da matéria afetada. Pois bem. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso concreto, a parte autora trouxe provas aos autos de que pagava 

o valor de R$ 758,61 (setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um 

centavos) e por intermédio do protocolo n. 2019750116397, não 

contestado pela reclamada, foi ofertada a redução do valor pago. 

Ademais, não cabe a parte autora fazer prova de fato negativo, ou seja, 

de que o serviço de busca automático não está funcionando, mas, sim, 

caberia à reclamada a prova de que prestou o serviço a contento. Deste 

modo, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 
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responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, 

comprovado o defeito no serviço deve o pacote de serviços digitais com 

isenção das tarifas deve ser restabelecido à parte autora. Contudo, 

mesmo comprovada a falha na prestação do serviço o fato reconhecido 

não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas 

relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, 

ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da 

parte. Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para: a) DETERMINAR o imediato restabelecimento do sistema de busca 

automática nas linhas da parte Autora, e, ainda, para ajuste o valor das 

faturas para o valor efetivamente contratado, qual seja, R$ 459,30 

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), sob pena de 

multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais) limitado a R$15.000,00 

(quinze mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006483-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA 

DUARTE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de 

Reclamação Cível proposta por ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DUARTE em 

face de BANCO DO BRASIL S.A. Diz, em síntese, que é titular de uma 

conta da reclamada, mas que em 2018 propôs a ação nº 

1003845-95.2018.8.11.0006, em trâmite por esse Juizado Especial, em 

face da ré, que foi condenada a pagar indenização por danos morais e em 

razão disso a reclamada cortou as linhas de crédito do mesmo. A 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. É o breve relato. A parte reclamada não apresentou 

contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar 

sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando 

em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Os pedidos da parte autora 

não merecem prosperar. Isso porque, em que pese tenha comprovado que 

tinha limite de cheque especial que foi cortado (extratos), não comprovou 

que a retirado do limite se deu em razão da condenação em processo 

judicial, mormente porque a concessão de crédito depende da liberalidade 

da instituição financeira, após a análise de crédito. A possibilidade de 

distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Desta forma, os pedidos são 

improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005747-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES VICENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005747-49.2019.8.11.0006. REQUERENTE: HERCULES VICENTE 

FERREIRA REQUERIDO: UNEMAT, FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO 

SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Cobrança proposta por HERCULES VICENTE FERREIRA em face de 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT e 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL – 

FAESPE. Diz, em síntese, que nos anos de 2017 e 2018 prestou serviços 

de professor e de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

para a UNEMAT e FAESPE, bem como de 15/01/2018 até 31/01/2018 

ministrou aulas na disciplina de Análise Instrumental, no curso de 

Licenciatura em Química, com carga horária de 60 horas, e que em 

decorrência do referido serviço foi acordado o pagamento do valor de R$ 

3.600,00 (três mil e seiscentos reais); Ainda, de 01/02/2018 até 

17/02/2018 ministrou aulas nas disciplinas de Bioquímica, no curso de 

Licenciatura em Química, com carga horária de 60 horas, em decorrência 

do referido serviço da mesma forma foi acordado o pagamento do valor de 

mais R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); Realizou, ainda, orientação 

de 04 (quatro) acadêmicos da UNEMAT na elaboração de seus 

respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC no Curso de 

Licenciatura de Química, no período de 04/09/2017 até 12/07/2018, em 

decorrência do referido serviço da mesma forma foi acordado o 

pagamento do valor de mais R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); E, 

por fim, de 17/03/2018 e 31/08/2018 realizou a orientação de 3 

acadêmicos sem acordo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais cada), 

totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo credor das 

reclamadas do valor total de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais). Em 

contestação a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – UNEMAT suscitou sua ilegitimidade passiva para figurar na 

demanda, bem como alega que a parte autora não comprovou ter prestado 

serviços à reclamada, mas, sim, para a FAESPE, que possuía convênio 

para prestação de serviço no campus de Matupá e do Campus de Colíder, 

os quais foram executados por meio de Convênios com a FAESPE 

(Termos de Colaboração nº 001/2018 e nº 002/2013). A reclamada 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL – 

FAESPE mesmo intimada não apresentou contestação. DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO – UNEMAT Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva 

da reclamada, vez que restou incontroverso nos autos que é tomadora de 

serviço da segunda reclamada, bem como a parte autora prestou serviço 

educacionais por intermédio da FAESP em suas dependências e para 

seus alunos. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda. DA INÉPCIA DA INICIAL A petição inicial encontra-se em ordem 

ao que em nome do princípio da informalidade dos juizados especiais se 

extrai da causa de pedir e pedido o requerimento de aplicação da 

solidariedade entres as reclamadas. DA REVELIA DA SEGUNDA 

RECLAMADA A parte reclamada FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 

SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL – FAESPE não apresentou contestação. 

Assim, concluo que a parte reclamada deixou de apresentar sua 

contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em 

sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com 

suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. No caso 

verifico que a parte autora trouxe aos autos contratos de prestação de 

serviços celebrado com a segunda reclamada, bem como documentos que 

comprovam as orientações dos alunos da UNEMAT, que, em que pese 

alegue que alguns casos houve contratação oral, trouxe aos autos ata de 

apresentação de banca de TCC e provas da orientação dos alunos. Desta 

forma, caberia às reclamadas comprovarem fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor com a apresentação dos 

comprovantes de pagamento, o que não o fizeram. Ademais, embora a 

UNEMAT alegue que não é parte legítima para figurar no polo passivo, o 

fato é que como tomadora de serviços por intermédio de convênios 

públicos tem obrigação in vigilando no cumprimento das obrigações 

trabalhistas, sob pena de responsabilidade subsidiária, conforme Súmula 

331 do TST, senão vejamos: Súmula nº 331 do TST CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e 

inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 

27, 30 e 31.05.2011 I - A contratação de trabalhadores por empresa 

interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 

serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 

03.01.1974). II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa 

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração 

Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não 

forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem 

como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, 

desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto 

àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e 

conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da 

Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 

mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa 

no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais 

e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações 

trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 

laboral. Desta forma, tendo o autor comprovado que prestou os serviços e 

não recebeu a devida contraprestação tem direito ao recebimento dos 

valores R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), referente ao período de 

15/01/2018 até 31/01/2018; R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 

referente ao período trabalho de 01/02/2018 até 17/02/2018; R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais) em relação as orientações realizadas 

durante o período de 04/09/2017 até 12/07/2018 e R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), referente as orientações do período de 17/03/2018 e 

31/08/2018. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

DECRETO a revelia da segunda reclamada e julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR as reclamadas, solidariamente, a pagar à parte 

autora as importâncias de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), 

referente ao período de 15/01/2018 até 31/01/2018; R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais) referente ao período trabalho de 01/02/2018 até 

17/02/2018; R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em relação as 

orientações realizadas durante o período de 04/09/2017 até 12/07/2018 e 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), referente as orientações do 

período de 17/03/2018 e 31/08/2018, correção monetária pelo INPC a partir 

do efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 STJ (última data da prestação 

do serviço) e juros moratórios de 1% a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005333-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERYCA GARCIA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005333-51.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: ERYCA GARCIA MARQUES Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Cobrança de 

Multa proposta IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI em face de 

ERYCA GARCIA MARQUES. Diz, em síntese, que celebrou contrato com a 

parte reclamada no valor R$ 7.395,03 (sete mil trezentos e noventa e 

cinco reais e três centavos), sendo 45 (quarenta e cinco) parcelas iguais 

de R$ 164,34 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), 

iniciando dia 10/05/2017 e com término dia 10/01/2021. Contudo, a parte 

reclamada não cumpriu o contrato, motivo pelo qual requer a declaração 

de rescisão contratual e a condenação na multa contratual no valor de R$ 

2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais). É o breve relato. 

A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou defesa. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Frise-se que a revelia importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. A rescisão 

contratual é fato incontroverso, nos autos. A questão a ser analisada de 

ofício pelo juízo é a obrigação de razoabilidade da cláusula penal. De fato, 

verifico nas cláusulas 6ª a 10ª que a rescisão contratual deveria ser 

formalizada, o que não fez a parte reclamada. Assim, a cláusula penal é 

devida tendo em vista o inadimplemento contratual, contudo, em razão do 

dever zelar pelo equilíbrio contratual verifico abusividade na cláusula 

penal, pois esta foi prevista apenas para a parte contratante (cláusula 6ª) 

e não para a parte contratada, que apenas deveria ressarcir os valores 

pagos em caso de rescisão unilateral (cláusula 7ª). Ainda, o valor de R$ 

2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais) corresponde a 

mais de 35% do valor do contrato o que considero abusiva e reduzo de 

ofício o valor da cláusula penal para 10% do valor do contrato, conforme 
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artigo 413 do Código Civil, senão vejamos: Art. 413. A penalidade deve ser 

reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 

cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 

Destaca-se que esse valor (10%), apresenta-se suficiente para a 

reposição das despesas suportadas pela reclamada, sendo que 

percentual superior implicaria em enriquecimento ilícito, ressaltando-se o 

fato de que não consta nos autos que o reclamado utilizou os serviços da 

parte autora. Nesse diapasão entendo devida a devolução do valor de 

R$739,50 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), 

atualizados desde o primeiro inadimplemento das parcelas. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, VI c.c. art. 487, I, ambos do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a rescisão 

contratual; b) De ofício DECLARAR a abusividade de cláusula 6ª do 

contrato reduzindo a multa pela rescisão ao patamar de 10%, sobre o 

valor contratado; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor 

de R$739,50 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) juros 

1% e correção monetária pelo INPC desde a data do primeiro 

inadimplemento das parcelas. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA 

DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-69.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004905-69.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EDEMILSON DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por EDEMILSON DA 

SILVA SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em contestação a 

parte reclamada suscita preliminar de litispendência com o processo n. 

1004947-21.2019.8.11.0006, pois, a parte autora estaria discutindo 

naqueles autos a mesma inscrição deste processo, ou seja, no valor de 

R$378,65 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), 

referente ao contrato n. 0257394982. Pois bem. Em consulta ao processo 

n. 1004947-21.2019.8.11.0006, verifico que ele tem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido da presente ação, configurando, assim, a 

litispendência. Posto isso, caracterizada esta a litispendência com o 

processo nº 1004947-21.2019.8.11.0006, Juizado Especial Cível de 

Cáceres, e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do 

mérito com fulcro no art. 267, inciso V do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005060-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAMILA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005060-72.2019.8.11.0006. REQUERENTE: THAIS CAMILA LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

THAIS CAMILA LEITE DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, 

em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$ 97,68 (Noventa e sete reais e sessenta e oito 

centavos) , contrato 0216212527, contudo, desconhece o débito, visto 

que não contratou os serviços da reclamada. A parte reclamada contesta 

alegando que a parte autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 

9.96561504, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré, trazendo aos autos cópia do contrato assinado. 

Pois bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em que 

pese a parte reclamada tenha trazido aos autos contrato assinado 

supostamente pela parte autora, verifico que há divergência nas 

assinaturas do documento pessoal e procuração assinada pela parte 

autora com a assinatura aposta no contrato, senão vejamos: Assim, 

comprovado a fraude na assinatura do contrato é que a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 97,68 (Noventa e sete reais e sessenta e oito 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON MATHIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006116-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE WILSON MATHIAS 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por JOSE WILSON MATIAS GONÇALVES em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 136,23 (Cento e trinta e 

seis reais e vinte e três centavos), contrato n. 0204568859, contudo, 

desconhece o débito, vez que não contratou o serviço. A reclamada 

contesta alegando a parte autora habilitou a linha telefônica de nº (66) 

9.96561504, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno, bem como juntou aos autos contrato devidamente 

assinado pelo autor, cópia do documento pessoal apresentado na 

contratação e faturas de utilização. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de prova 

apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora e faturas de utilização. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a 

parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou 

devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, 

uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo 

a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento 

de R$ 136,23 (Cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006063-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA JARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006063-62.2019.8.11.0006. REQUERENTE: PAULA JARA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

PAULA JARA DE ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em que 

pese a petição inicial seja inepta por narrar situação ocorrida com terceiro 

estranho à lide (Branco Bradesco), o fato é que se extrai dos documentos 

que a parte autora nega o valor negativado de R$316,44 (trezentos e 

dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual em nome 

do princípio da informalidade dos juizados especiais deve ser considerado 

como causa de pedir. A reclamada contesta alegando a parte autora 

possui o débito, vez que habilitou a linha telefônica de nº (65) 9624-7751 e 

o pacote de serviços VIVO INTERNET BOX 6GB, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais, trazendo aos autos cópia do contrato 

devidamente assinado pela parte autora, cópia do documento pessoal 

apresentado na contratação e faturas. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de prova 

apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos contrato 

assinado pela parte autora e faturas de utilização. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a 

quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada 

improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam reconhecer que 

a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Tendo a 

parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz jus ao pedido 

contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo pela 

condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, ficou 

devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, 

uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, cabendo 

a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto para: a) CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento 

de R$316,44 (trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 
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c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005720-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005720-66.2019.8.11.0006. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCO 

ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e 

sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA em face de ESTADO 

DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que foi contratado por meio de 

contrato temporário para atuar junto a Escola Estadual Criança Cidadã, 

localizada em Cáceres/MT, para exercer o cargo de professor, contudo, 

permaneceu com vínculo precário de 23/02/2015 até 21/12/2018 e que tem 

direito ao valor de R$ 10.610,43 (dez mil, seiscentos e dez reais e 

quarenta e três centavos) a título de FGTS. A parte reclamada contesta 

alegando que o regime jurídico dos contratos temporários não comporta o 

pagamento de FGTS. Pois bem. É cediço que os contratos temporários 

possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” O § 2º do artigo supramencionado 

estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará 

a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da 

lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Extrai-se dos autos a contratação temporária para exercício 

do cargo de professor, bem como diversos aditamentos dos contratos 

realizados perdurando, assim, os contatos temporários por lapso temporal 

extenso. Ademais, sabendo a parte ré das constantes necessidades de 

substituições tem o dever de realizar de concurso público, não 

caracterizando situações previsíveis como excepcionais. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. No entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 

8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do princípio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período de 23/02/2015 até 21/12/2018. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR A NULIDADE dos 

contratos firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, 

IX, da CF, e para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à 

parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao 

percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 
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pelo período em que laborou com contrato precário, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e com a correção monetária 

pelo IPCA-E desde a citação, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006061-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA SILVA ASSUNCAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006061-92.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ANA KAROLINE DA SILVA 

ASSUNCAO COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por ANA KAROLINE DA SILVA ASSUNÇÃO COSTA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em que pese a petição inicial seja inepta por 

narrar situação ocorrida com terceiro estranho à lide (Branco Bradesco), 

o fato é que se extrai dos documentos que a parte autora nega o valor 

negativado de R$158,06 (cento e cinquenta e oito reais e seis centavos), 

motivo pelo qual em nome do princípio da informalidade dos juizados 

especiais deve ser considerado como causa de pedir. A reclamada 

contesta alegando a parte autora migrou a linha telefônica nº (65) 

99912-5183, em 02/07/2018, da categoria Pré-Paga para o pacote de 

serviços Vivo Controle Digital – 700MB, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais, bem como realizou pagamentos, trazendo aos autos 

apenas telas sistêmicas e faturas. Pois bem. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$158,06 (cento e cinquenta e oito reais e seis 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006064-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANCES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAXMY LAET ANGUS RENE BROWN OAB - MG154681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006064-47.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRE FRANCES 

GUIMARAES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais proposta por ALEXANDRE 

FRANCES GUIMARÃES em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Diz, em 

síntese, que no dia 09/09/2019 se dirigiu até a agência da reclamada para 

abrir uma conta ingressando na agência às 13:32:31h, retirando a senha 

para atendimento de nº A302, contudo, somente veio a ser atendido às 

14h14min e, ainda, não havia local para sentar, razão pela qual requer 

indenização por danos morais. As articulações invocadas pelos litigantes, 

bem como os documentos por eles juntados, indicam que a parte 

reclamante se fez presente em um das agências pertencentes à 

instituição reclamada, tendo lá permanecido 42 minutos aguardando 

atendimento. Na espécie, mesmo que reconhecendo que houve demora no 

atendimento bancário, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo que 

não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma 

situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações – impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 
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quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) Nesse sentido, decisão da 

Turma Recursal Cível do nosso Estado, como se vê do seguinte aresto: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO DE TEMPO 

EM ESPERA NA FILA DO BANCO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL – 

EXIGÊNCIA DE PROVAS DE ABALO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima 

do limite legalmente previsto (01h04min.), embora configure ato irregular, 

não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por 

dano moral. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral “in 

re ipsa” e, portanto, exige comprovação do dano moral, situação 

vexatória, humilhante ou violadora de direitos da personalidade. Reforma 

da sentença para julgar improcedente a ação. (Recurso Inominado N. 

0033430-06.2013.811.0001, Relator JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

27/02/15) Ante o exposto e por tudo mais que constam nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE do pedido exordial, de acordo com o que dispõe o inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006184-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MISSLENE PONTES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006184-90.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MISSLENE PONTES DE 

ARAUJO REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por MISSLENE PONTES DE ARAÚJO em face de TELE NEXTEL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Em que pese a petição inicial seja inepta por 

narrar situação ocorrida com terceiro estranho à lide (Branco Bradesco), 

o fato é que se extrai dos documentos que a parte autora nega o valor 

negativado de R$ 152,04 (cento e cinquenta e dois reais e quatro 

centavos), motivo pelo qual em nome do princípio da informalidade dos 

juizados especiais deve ser considerado como causa de pedir. A 

reclamada contesta alegando a parte autora contratou os serviços e que 

restam débitos, juntando à contestação link com os áudios da contratação 

e da negociação e faturas de utilizaçao. DA CONEXÃO A parte reclamada 

suscita preliminar de conexão alegando que o processo 

1006186-60.2019.8.11.0006 tem como objeto a mesma causa de pedir e 

pedido, contudo, deixo de acolher a referida preliminar, visto que os 

processos estão discutindo inscriçoes distintas. PERÍCIA Deixo de acolher 

prejudicial de mérito de necessidade de perícia nos áudios, pois restou 

comprovado nos áudios que a parte autora confirma seus dados 

pessoais, ao que não comprovou terem estes sido estes extraviados. 

Assim, a presunção é de veracidade dos mesmos. Pois bem. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de prova 

apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos áudio da 

contratação, bem como provas da negociação e faturas de utilização. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a 

prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação 

ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Tendo a parte reclamada demonstrada a legitimidade do débito, faz 

jus ao pedido contraposto formulado na defesa, motivo pelo qual entendo 

pela condenação desta ao pagamento do valor da negativação. Ademais, 

ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou a verdade dos 

fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a origem do débito, 

cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e RECONHEÇO a litigância de má-fé , 

por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

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

atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006038-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006038-49.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA DE ARRUDA SILVA 

REQUERIDO: EDIMAR RAMOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por 
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ADRIANA DE ARRUDA SILVA em face de EDIMAR RAMOS. Diz, em 

síntese, que em dezembro de 2018 vendeu um veículo motocicleta Honda 

CG 160 Fan, placa QCS9692, cor vermelha, ano de 2018, pelo valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais), ficando este responsável pela 

transferência de titularidade, contudo, até o momento não conclui o 

procedimento. A parte reclamada contesta alegando que de fato adquiriu o 

veículo diretamente com o corretor na famosa “Pedra” e que por não ter 

score não conseguiu transferir as parcelas do consórcio para seu nome, 

motivo pelo qual vendeu o veículo para Reginaldo Ferreira dos Santos em 

meados de Março de 2019 que já estava realizando a transferência do 

veículo. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE A parte reclamada denuncia a lide 

terceiro, contudo, por expressa previsão do artigo 10 da lei 9099/95, que 

não permite intervenções de terceiros em sede do juizado especial deixo 

de acolhe-lá. Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 

intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio 

Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a parte autora. Isso porque restou incontroverso 

que a parte reclamada não realizou a transferência do veículo sob a 

justificativa não teve score suficiente para a transferência do consórcio, 

sendo, portanto responsável pela transferência do veículo a que se 

comprometeu, bem como por ter entregue o veículo a terceiros sem a 

devida transferência de titularidade. Pelo exposto, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC, julgo JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora 

para CONDENAR o requerido a obrigação transferir o veículo para seu 

nome, ou de terceiros que indicar, retirando a titularidade e 

responsabilidade da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa 

que fixo em R$ 1.000.00 (um mil reais), não se tratando de multa diária. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006185-75.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MISSLENE PONTES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006185-75.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MISSLENE PONTES DE 

ARAUJO REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por MISSLENE PONTES DE ARAÚJO em face de TELE NEXTEL 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Em que pese a petição inicial seja inepta por 

narrar situação ocorrida com terceiro estranho à lide (Branco Bradesco), 

o fato é que se extrai dos documentos que a parte autora nega o valor 

negativado de R$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos), 

motivo pelo qual em nome do princípio da informalidade dos juizados 

especiais deve ser considerado como causa de pedir. A reclamada 

contesta alegando a parte autora contratou os serviços e que restam 

débitos, juntando à contestação link com os áudios da contratação e da 

negociação e faturas de utilizaçao. DA CONEXÃO A parte reclamada 

suscita preliminar de conexão alegando que o processo 

1006184.90.2019.8.19.0006 e 1006186-60.2019.811.0006 tem como objeto 

a mesma causa de pedir e pedido, contudo, deixo de acolher a referida 

preliminar, visto que os processos estão discutindo inscriçoes distintas. 

PERÍCIA Deixo de acolher prejudicial de mérito de necessidade de perícia 

nos áudios, pois restou comprovado nos áudios que a parte autora 

confirma seus dados pessoais, ao que não comprovou terem estes sido 

estes extraviados. Assim, a presunção é de veracidade dos mesmos. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Os elementos de 

prova apresentados pela parte reclamada demonstram que existe relação 

jurídica entre as partes e o débito é devido, pois trouxe aos autos áudio da 

contratação, bem como provas da negociação e faturas de utilização. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Como é sabido, a 

prova incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação 

ser julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da 

inicial. Ademais, ficou devidamente comprovado que a parte autora alterou 

a verdade dos fatos, uma vez que negou veemente não conhecer a 

origem do débito, cabendo a aplicação do artigo 80, II do CPC/2015. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e RECONHEÇO a 

litigância de má-fé , por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, 

ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005958-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE LEITE DAMASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005958-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROSEMEIRE LEITE DAMASIO 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos, etc. 
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Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação Revisional de Juros proposta por ROSIMEIRE LEITE 

DAMASIO em face de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTAD e CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA. Diz, em 

síntese, que possuia uma dívida no valor de R$ 1.382,38 (mil trezentos e 

oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), sendo que realizou uma 

renegociação da dívida em 15 (quinze) parcelas no valor de R$ 276,74 

(duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), e mais as 

tarifas do cartão fornecido pela loja, contudo, pagou o valor total de R$ 

4.151,00 (quatro mil cento e cinquenta e um reais) e que os juros 

cobrados ficaram no patamar de 18,44% ao mês, totalizando 221,28% ao 

ano. A reclamada contesta alegando que a renegociação foi devidamente 

contratada pela parte autora e que as faturas com vencimento em 

20/10/2018 e 20/11/2018 foram pagas com alguns dias de atraso, 

gerando, assim, a incidência de juros e encargos nos meses posteriores, 

bem como as taxas de juros estão dentro das fixadas pelo Banco Central. 

Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso 

porque a parte autora em que pese tenha indicado na inicial os valores 

que considera incontroverso nos termos do artigo 330, §2°, do CPC/15, 

não provou a abusividade dos juros. Ademais, tendo a parte reclamada 

comprovado que a parte autora pagou os valore em atraso, o que 

ocasionou o aumento dos encargos, não comprovou as taxas de juros 

média aplicada pelo Banco Central e outras instituiçoes, senão vejamos a 

jurisprudência: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - 

FIXAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO MÊS - ALEGAÇÃO 

DE ABUSIVIDADE - ABUSIVIDADE NÃO DEMOSNTRADA - TAXA 

COMPATÍVEL COM A REALIDADE DO MERCADO - PREVISÃO DE 

PARCELAS FIXAS COM PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR - 

ABUSIVIDADE INEXISTENTE - ONEROSIDADE EXCESSIVA 

DESCONFIGURADA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO 

PROVIDO. "Para o reconhecimento da cobrança de juros abusivos ou da 

onerosidade excessiva do contrato cumpre à parte autora trazer aos 

autos elementos que comprovem que os juros cobrados discrepam 

substancialmente daqueles praticados por outras instituições financeiras 

para operações e datas semelhantes". (N.U 4782/2008, 4782/2008, JOÃO 

BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

12/05/2009, Publicado no DJE 19/05/2009) A possibilidade de distribuição 

dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o ônus 

da prova, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006066-17.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON DA CRUZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006066-17.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DENILSON DA CRUZ PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por DENILSON DA 

CRUZ PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S/A. Diz, em síntese, que 

foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

R$ 270,03 (duzentos e setenta reais e três centavos) com indevida 

inclusão em 03 de agosto de 2019, contudo, alega que desconhece o 

débito e que não contratou os serviços. A reclamada contesta alegando 

de forma genérica que a parte autora contratou os serviços. DA 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL Deixo de acolher a referida 

preliminar, vez que o extrato juntado na exordial é válido. Pois bem. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 270,03 (duzentos e setenta reais e três 

centavos), valor total; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006077-46.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006077-46.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE 

CARVALHO RIBEIRO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por LUIZ 

AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO em face de CLARO S/A. Diz, em 

síntese, que que foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito no valor de R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), 

contrato 00000000000101297452, com indevida inclusão em 02 de julho 

de 2017, contudo, desconhece o contrato. A parte reclamada contesta 

alegando que a parte autora celebrou o contrato n. 101297452, referente 

a linha 65 99286-5831, habilitado em 10/11/2016 e que restam débitos, 

juntando aos autos apenas telas sistêmicas e faturas. Pois bem. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais); 

b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006079-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006079-16.2019.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DE 

CARVALHO RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de audiência de instrução 

e julgamento. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Diz, em síntese, que que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 343,24 

(trezentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos),contudo, 

desconhece o contrato. A parte reclamada contesta alegando que a parte 

autora habilitou a linha (66) 9 9922-6183, conta 0252981082, tendo 

efetuado, inclusive, pagamento de várias faturas. FALTA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL - DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a 

necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do 

requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante de residência não 

é documento essencial à propositura da demanda, de forma a causar a 

extinção do feito, tendo em vista que não está prevista sua 

obrigatoriedade no art. 319 do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 

petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013) Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de falta de documento essencial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela em verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 
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demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 343,24 (trezentos e quarenta e três reais e 

vinte e quatro centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006346-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR MARIANO MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES OAB - MT24044/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006346-85.2019.8.11.0006. REQUERENTE: EVANIR MARIANO MARTINEZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por EVANIR MARIANO MARTINEZ em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que foi contratada 

temporariamente no ano de 2005 para laborar na função de professora da 

Educação Básica na E.E. RODRIGUES FONTES, assim, requer a nulidade 

dos contratas temporários e pagamento de FGTS de 2015 a 2019, bem 

como danos morais. A parte reclamada contesta alegando que o regime 

jurídico- administrativo dos contratos temporários não comporta o 

pagamento de FGTS. Pois bem. É cediço que os contratos temporários 

possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de 

contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, 

inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de 

prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” O § 2º do artigo supramencionado 

estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará 

a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da 

lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Tal contratação integrará o 

regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização 

precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou 

estatutário. Extrai-se dos autos a contratação temporária para exercício 

do cargo de professor, bem como diversos aditamentos dos contratos 

realizados perdurando, assim, os contatos temporários por lapso temporal 

extenso. Ademais, sabendo a parte ré das constantes necessidades de 

substituições tem o dever de realizar de concurso público, não 

caracterizando situações previsíveis como excepcionais. A renovação 

sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público 

ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, 

IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, 

o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 

646000, no qual se discute a “extensão de direitos concedidos aos 

servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para 

atender necessidade temporária e excepcional do setor público.” No 

entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado Agravo ao Recurso 

Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a 

extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária 

fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público 

contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. No entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 

8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 
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TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do princípio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período de 23/02/2015 até 21/12/2018. Ademais, o caso 

trata-se de simples inadimplemento contratual não podendo falar em 

indenização por danos morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR A NULIDADE dos contratos 

firmados entre as partes, por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, 

e para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora 

8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que 

deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) pelo período de 

2015 a 2019, acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09 e com a correção monetária pelo IPCA-E desde a citação, 

julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso I, do CPC/15. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI WIRGUES PAESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - 012.443.761-32 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001365-50.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): ANDREI WIRGUES PAESE REU: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO 

PROCURADOR: RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para indicar peritos que oferecem o respectivo 

trabalho, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 23 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000512-70.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:BENEDITO 

MARTINS DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL DA 

SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-55.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA ERNESTINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000513-55.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:CATIA 

ERNESTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERICK RAFAEL 

DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-40.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANAVARROS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000514-40.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MARIA 

CANAVARROS DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI 

OLIVEIRA RIBEIRO, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-25.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Outros Interessados:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (INTERESSADO)
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PROCESSO n. 1000515-25.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 

10:45 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM 

ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-40.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANAVARROS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000514-40.2020.8.11.0005. AUTOR: MARIA CANAVARROS DO PRADO 

REU: VIVO S.A. Vistos. 1 – Verifica-se que muito embora tenha sido 

assinalado a existência de pedido de liminar ou antecipação de tutela 

quando da distribuição da ação, não há qualquer pleito nesse sentido no 

teor da petição inicial. 2 – Assim, designe-se audiência de conciliação. 3 - 

Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista, devendo a requerida trazer aos autos cópia dos 

documentos apresentados pelo autor para solicitação. 6 - DEFIRO ainda o 

pedido de justiça gratuita. Diante do atual quadro, SERVE a presente 

decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO, ficando dispensada a 

expedição. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-20.2020.8.11.0005

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

SERGIO ANTONIO COCCO OAB - 210.807.980-72 (REPRESENTANTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000192-20.2020.8.11.0005. REPRESENTANTE: SERGIO ANTONIO COCCO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A parte autora comparece informando que não obstante a 

tutela antecipada deferida nos autos para que a Requerida se abstenha de 

efetuar o corte na sua unidade consumidora com relação as faturas de 

dezembro/2019 e janeiro/2020, bem como se abstenha de incluir seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito com relação as mesmas faturas, foi 

surpreendida ao receber a fatura do mês de fevereiro/2020, na qual o 

valor cobrado, assim como nas duas outras faturas, é muito superior a 

média de consumo da propriedade. Informa, ainda, que ao verificar a 

leitura do medidor de sua propriedade para conferir com aquela constante 

na fatura, constatou nova divergência, posto que no medidor a leitura é de 

87101 kw/h, enquanto a fatura apresenta a leitura de 89266 kw/h. Assim, 

pugna para que a tutela seja estendida também com relação a referida 

fatura, diante da inexistência de segurança/credibilidade nas informações 

apresentadas e nos valores cobrados. Compulsando os autos, entendo 

presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência 

perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito alegado bem como o 

perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do direito se encontra 

demonstrada através dos novos documentos juntados pelo autor, através 

dos quais se verifica que além do período de DEZ/2019 e JAN/2020, o 

período de FEV/2020 também apresenta consumo significativamente 

superior aos meses anteriores, sendo certo ainda que na fatura 

questionada também não consta informações acerca de eventual 

recuperação de consumo, de forma que, ao que tudo indica, trata-se de 

valores decorrentes da cobrança de consumo de energia que a parte 

autora nega ter consumido na proporção apurada, o que deve ser levado 

em consideração até a contestação da parte ré. Ademais, conforme já 

assinalado, o entendimento do STJ pende-se a considerar ilegal o corte de 

energia nos casos em que a dívida está sendo contestada judicialmente. 

Por outro lado, o perigo de demora é evidente, pois a parte reclamante 

corre o risco de ficar sem energia elétrica, serviço essencial, por dívida 

que está sendo contestada judicialmente. Ademais, não há qualquer risco 

de irreversibilidade no deferimento da tutela, uma vez que a ré poderá 

efetuar a cobrança do valor pelas vias ordinárias, bem como negativar o 

nome da parte autora, no caso de inadimplência, caso fique demonstrado 

durante a instrução processual que o débito é regular/válido/exigível. 

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte requerente 

com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, DETERMINO: 

Seja notificada a requerida para que: Se ABSTENHA de efetuar o corte na 

UC 6/4682-1, com relação a fatura do período de fevereiro/2020, no valor 

de R$ 1.662,09, ou, se já o realizou, restabeleça o fornecimento de 

energia na unidade consumidora em questão, no prazo máximo de 24 

horas, bem como se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por tal débito débito discutido nos autos, até ulterior 

decisão em contrário, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, 

limitados a 30 dias. Determino que, para fins processuais e diante do ônus 

da prova que lhe cabe, a concessionária deverá realizar vistoria no local e 

juntar aos autos fotos do consumo demonstrado no relógio medidor. 

Consigno, entretanto, que a tutela alcança tão somente os débitos 

referentes às faturas impugnadas com a presente ação, devendo a parte 

autora manter as contas subsequentes adimplidas, podendo a ré efetuar o 

corte e até mesmo a restrição do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, caso haja contas atuais inadimplidas que não estejam sendo 

discutidas no processo. Diante do atual quadro, SERVE a presente 

decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO, ficando dispensada a 

expedição. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000512-70.2020.8.11.0005. AUTOR: BENEDITO MARTINS DA CRUZ REU: 

VIVO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 
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probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a 

instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. É que a 

autora não nega que possui ou possuiu relação jurídica com a ré, mas 

apenas alega que desconhece o débito de R$ 99,98 inscrito pela ré nos 

órgãos de proteção ao crédito em seu desfavor, não bastando a simples 

impugnação para retirada da restrição nos órgãos de proteção de crédito, 

havendo necessidade de se ouvir a ré sobre a origem do suposto débito. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. V. Defiro a gratuidade da justiça. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-32.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYAN OLIVEIRA FERNANDES OAB - RN15143 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000284-32.2019.8.11.0005. REQUERENTE: RODRIGO DE ALMEIDA 

ALESSIO REQUERIDO: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 

38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO com pedido de DANOS MORAIS proposta por 

RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO em face de CABO SERVICOS DE 

TELECOMUNICACOES LTDA, todos qualificados nos autos. Narra a parte 

autora que em meados do mês de janeiro, com intuito de realizar a 

aquisição de produtos para sua residência, se dirigiu ao comercio local 

para realizar compra utilizando-se do serviço de crediário, tendo sido 

surpreendido pelo funcionário da loja com a informação de não poderia 

concluir a venda tendo em vista a existência de uma restrição no valor de 

R$ 460,76 (Quatrocentos e Sessenta Reais e Setenta e Seis centavos), 

que o autor não reconhece, inserida pela ré. Argumenta que tentou 

resolver o impasse de forma administrativa, contudo, sem êxito, o que tem 

lhe causado inúmeros prejuízos e desgastes, já que recentemente sofreu 

um AVC – Acidente Vascular Cerebral e necessita do nome sem 

restrições para adquirir medicamentos, além de mencionar o intenso 

desgaste emocional vivenciado em razão da negativação que aduz ser 

indevida. Diante do exposto, o autor requer que o débito discutido nos 

autos seja declarado inexistente, bem como a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. A ré, por outro lado, 

argumenta a regularidade da contratação dos serviços de Tv a Cabo pelo 

autor, inclusive, junta contrato assinado pelo autor, e por fim informa que a 

cobrança é referente a multa de fidelização, uma vez que houve o 

cancelamento dos serviços antes do prazo de 12 meses, bem como 

referente às faturas de dezembro/2017 e janeiro/2018, requerendo, desse 

modo, a improcedência do pedido inicial. Inicialmente, verifica-se que se 

trata de relação consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor ao caso e, consequentemente, a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua 

hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6º do 

Codex. Ademais, compete a parte autora apresentar fatos constitutivos de 

seu direito (art. 373, I, CPC) e à Requerida a apresentação de fatos 

impeditivo, extintivos e modificativos do direito do autor (art. 373, II, CPC). 

Ação é parcialmente procedente. Em análise dos autos, verifica-se que a 

inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

ocorreu em razão do cancelamento dos serviços de internet/TV a cabo 

contratados pelo autor em 02.02.2017, cujo cancelamento ocorreu em 

03.12.2017 a pedido do próprio autor, conforme demonstram os 

documentos juntados pela ré nos IDs n. 21014334 a n. 21015397. Além 

disso, ficou claro que o débito inscrito refere-se a multa de fidelização do 

contrato, pois cancelado antes da data prevista permitida, bem como 

referente a duas faturas supostamente inadimplidas, de dezembro de 

2017 e janeiro de 2018. Não obstante, restou incontroverso, já que 

confessado pela ré em sua contestação, que o cancelamento dos 

serviços contratados ocorreu em razão do autor ter sido acometido por 

um AVC, e na época, estar internado em estado grave. Pois bem. É certo 

que o contrato faz lei entre as partes, devendo cada qual cumprir 

fielmente com as clausulas pactuadas. No entanto, verifica-se que a 

quebra do contrato não ocorreu por vontade própria do autor, e sim por 

circunstâncias alheias à sua vontade. Isto porque, ficou cabalmente 

demonstrado nos autos que o autor sofreu um AVC – Acidente Vascular 

Cerebral, razão pela qual ficou internado em estado gravíssimo, e precisou 

mudar-se de cidade, voltando a residir na Comarca de Diamantino com 

seus pais, deixando para trás o imóvel onde residia com a ex esposa, cujo 

qual foram instalados os serviços. Observa-se, portanto, que o 

acontecimento (AVC) escapou do controle humano, pois imprevisível, o 

que impediu o autor em dar continuidade com sua parte do contrato. 

Trata-se de caso fortuito ou força maior, e o por sorte o Código Civil 

disciplinou a matéria no artigo 393 do Código Civil, vejamos: Art. 393. O 

devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado 

Como mencionado, o AVC foi ato alheio à vontade das partes negociantes, 

e que tampouco derivou da negligência, imprudência ou imperícia das 

partes, portanto, é uma excludente de responsabilidade, não podendo o 

autor ser obrigado a pagar por serviço que não conseguiria utilizar, e em 

razão de fato que não deu causa. Por essa razão, os valores cobrados a 

título de multa de fidelização deverão ser declarados inexigíveis. Além 

disso, é importante mencionar que não há qualquer pendência anterior ao 

fato em nome do autor, o que demonstra que cumpria fielmente o contrato 

antes de ter sofrido o AVC. No ponto, verifica-se que as faturas que 

constam como inadimplidas, referem-se aos meses de dezembro/2017 e 

janeiro/2018, ou seja, foram lançadas após o (AVC) e a solicitação de 

cancelamento, que ocorreu em 03.12.2017, meses que o autor não utilizou 

os serviços e, por isso, também devem ser declaradas inexigíveis. Nesse 

sentido, vejamos julgado: CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL. PERDA DE APARELHO CELULAR. OCORRÊNCIA DE CASO 

FORTUITO. EVENTO ALHEIO À VONTADE DO CONTRATANTE. 

INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO 

ART. 393 DO CC. CONTRATO RESCINDIDO SEM ÔNUS PARA A PARTE 

AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. Não há falar em incidência de multa 

rescisória, tendo em vista que a causa do cancelamento antecipado do 

contrato entre as partes não se deu por vontade da consumidora, e sim da 

perda do aparelho celular. Assim, é correta a sentença ao declarar 

inexigível o débito de R$ 420,00 referente à multa de fidelização, restando 

rescindido o contrato sem qualquer ônus para a requerente. RECURSO 

IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002638799, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 

15-07-2010) O pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização 

por dano moral não merece acolhimento. Isto porque, o fato que culminou 

com a quebra do contrato foi alheio a vontade de ambas as partes, 

inclusive da ré, que prestou o serviço na forma contratada, não podendo 

ser responsabilizada por fato que não deu causa. Não obstante, ainda que 

restasse demonstrada nos autos eventual falha na prestação do serviço 

da ré, o que friso, não ocorreu, o autor não faria jus a indenização em 
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razão da inscrição de seu nome, uma vez que quando da propositura da 

ação possuía uma anotação preexistente inserida pelo Banco do Brasil (ID. 

18501607 - Pág. 2), pois seria aplicada a Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça ao caso. Dante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexigíveis os valores 

discutidos nos autos, no montante de R$ 460,76 (Quatrocentos e 

Sessenta Reais e Setenta e Seis centavos), e julgar improcedente o 

pedido de danos morais. Por consequência, julgo extinto o processo, o 

que faço com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Sem 

custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001139-11.2019.8.11.0005. INTERESSADO: GILDESIO SALES DE SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais, proposta por Gildésio Sales de Souza 

em face do Departamento de Trânsito de Mato Grosso – Detran. Narra o 

requerente, em síntese, que adquiriu o veículo CAR/CAMIONETA/PICK UP; 

Combustível Gasolina, Marca GM/CHEVROLET C10, Ano 1978, Cor 

Marrom, Placa OAS5340, RENAVAM 00125137885, e que em 29/11/2016 

realizou a transferência da propriedade do bem junto a ré, cumprindo 

todas a burocracias necessárias, tal como o pagamento dos débitos. 

Alega que foi orientado por funcionários da parte requerida que deveria 

aguardar em sua residência o envio do Certificado de Registro de 

licenciamento do Veículo (CRLV), mas que nada recebeu, não obstante, 

aguardou todos os demais prazos que foram solicitados e procurou a ré 

por diversas vezes para solução do impasse, sem obter êxito. Sustenta, 

assim, que experimentou danos de ordem moral em razão da conduta 

abusiva da requerida, pugnando, ao final, pela respectiva reparação, bem 

como que a parte ré seja compelida a emitir o Certificado de Registro de 

Licenciamento do Veículo (CRLV). Em sua defesa, a autarquia ré alega 

que o veículo do requerente não está apto a licenciar, por constar em 

aberto processo de troca de placas não concluído, uma vez que o veículo 

em discussão foi emplacado originalmente com a chamada “placa amarela” 

que continha duas letras e quatro números e, com a posterior alteração do 

modelo da Placa de Identificação Veicular – PIV, os proprietários deveriam 

providenciar a atualização da placa. Narra que embora o processo de 

troca de placas tenha sido aberto em novembro de 2016, somente em 

fevereiro de 2018 a lacração foi realizada, e que pelo o requerente não ter 

concluído o processo e o laudo de vistoria veicular, procedimento 

necessário para conclusão do processo, o mesmo venceu em 12/03/2018, 

sustentando a inexistência de obrigação a ser imputada ao DETRAN. 

Primeiramente, consigno que não é caso de decretação de revelia da 

autarquia ré, tendo em vista que de acordo com o Enunciado de n.º 10 do 

FONAJE “A contestação poderá ser apresentada até a audiência de 

Instrução e Julgamento”. Portanto, uma vez que a defesa escrita da 

requerida foi apresentada antes da audiência instrutória realizada, 

INDEFIRO o pedido de id. 24321384. Julgo o mérito. Compulsando-se os 

autos constata-se que a autarquia ré realizou a emissão do Certificado de 

Registro de licenciamento do Veículo (CRLV) para o exercício de 2020 em 

favor do autor. Por conta disso, resta evidenciada a perda do objeto, no 

que se refere à obrigação de fazer requerida na exordial. Assim, o cerne 

da presente ação se limita ao pleito de indenização por dano moral. Em se 

tratando de ação de indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica 

de Direito Público, deve ser observada a teoria da responsabilidade 

objetiva, consagrada no art. 37, § 6º, da CF, que assim dispõe: "Art. 37. 

[...] [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 

Portanto, haverá sempre o dever de indenizar quando constatada conduta 

que gere dano, independentemente de se perquirir acerca da culpa do 

agente, da qual o réu só se isentará quando comprovada a existência de 

fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior. 

No caso dos autos, o autor sustenta ter sofrido dano de ordem moral em 

razão da longa espera que suportou pela emissão do CRLV de seu 

veículo, mesmo tendo cumprido todas a burocracias necessárias para 

tanto. Contudo, não se verifica a ilicitude na conduta da ré, tampouco a 

ocorrência do alegado dano moral. É que, a princípio, o autor deu entrada 

no processo de transferência de propriedade do veículo junto a Agência 

Municipal de Trânsito de Alto Paraguai, uma que uma vez que não há no 

referido município o CIRETRAN - Circunscrição Regional de Trânsito. Como 

se sabe, as agências municipais de trânsito são criadas a partir de uma 

parceria firmada entre o Departamento Estadual de Trânsito e a Prefeitura 

Municipal, de forma que os atos dessas agências são subordinados ao 

DETRAN, por intermédio do CIRETRAN à qual está vinculada. No caso em 

análise, verifica-se que muito embora o autor tivesse realizado junto 

Agência Municipal de Trânsito de Alto Paraguai os procedimentos para o 

processo de transferência de propriedade do veículo, o CIRETRAN de 

vinculação desta agência era o responsável pela auditoria do processo e 

emissão do Certificado de Registro de Veículo – CRV, nos termos da 

PORTARIA Nº 185/2016/GP/DETRAN/MT[1]. Contudo, conforme se observa 

do documento de id. 22315238, a auditoria e a emissão o CRV eram as 

únicas etapas pendentes no processo do autor. E isto porque, conforme 

restou demonstrado pela oitiva das partes e da testemunha arrolada pelo 

autor, havia um impedimento que o reclamante encontrava na emissão do 

CRLV, que relacionado a uma vistoria que o veículo precisava realizar 

perante um engenheiro mecânico, após já ter sido vistoriado e aprovado 

pelo vistoriador agente do DETRAN/MT, vistoria esta necessária muito 

provavelmente por tratar-se de um veículo do ano de 1978. Portanto, não 

bastava somente a vistoria aprovada por intermédio de servidor efetivo da 

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai que foi disponibilizado para o cargo 

de vistoriador, como ocorreu nas outras 03 vistorias que foram realizadas 

pelo reclamante. De se anotar que o próprio autor confessa em seu 

depoimento que após ter dado entrada em um novo processo perante o 

CIRETRAN de Arenápolis, realizou a vistoria do veículo perante o 

engenheiro mecânico e necessitou realizar reparos no veículo que foram 

solicitados por este vistoriador, para então realizar uma nova vistoria 

perante o CIRETRAN, e somente após todas essas providências, que 

foram adotadas no curso do processo, logrou êxito em concluir esse novo 

processo de transferência e obter o CRLV do automóvel. Ademais, 

registra-se que parte desses procedimentos seriam evitados se o autor 

não deixasse para realizar a transferência de propriedade do veículo 

somente 20 anos após a compra do bem, notadamente porque em razão 

de segurança, o Departamento de Trânsito exige procedimentos 

diferenciados para veículos que estão em circulação há muito tempo, 

como o caso do veículo do autor. Portanto, uma vez que a emissão do 

Certificado de Registro de licenciamento do Veículo do autor estava 

condicionada a procedimentos que não foram adotados no primeiro 

processo de transferência de propriedade de veículo, a autarquia ré não 

têm o dever de indenizar o autor, posto que a emissão do documento foi 

realizada tão logo após observado todos os procedimentos devidos. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 

54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] Art. 1º - Fica 

autorizada a conclusão dos processos de veículos abertos pelas 

Agências Municipais de Trânsito na respectiva CIRETRAN à qual está 

vinculada, nos termos do Anexo III da Lei Complementar Estadual nº. 354 

de 2009. Art. 2º - Os processos deverão ser entregues na CIRETRAN pelo 

Chefe ou Vistoriador da respectiva Agência Municipal de Trânsito, por 

meio de comunicação interna relacionando todos os processos e 

contendo as informações de placa, nome do interessado e tipo do 
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processo. § 1º - A CIRETRAN ficará responsável pela auditoria do 

processo e emissão do Certificado de Registro de Veículo - CRV, bem 

como pelo arquivo dos respectivos processos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000800-52.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EDSON FRANCISCO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Narra a parte reclamante, em 

síntese, que utiliza os serviços de fornecimento de energia elétrica da ré 

através da unidade consumidora nº 6/633577, mas que a requerida tem 

sido omissa e irresponsável no fornecimento do serviço, posto a 

constante falta energia, por horas e até mesmo dias, em sua unidade 

consumidora, fato que tem lhe causado danos materiais como a perda de 

alimentos, leite, carne, sorvete, medicamentos e outros. Alega que no dia 

12 de dezembro de 2018 matou 3 porcos para o consumo dos familiares, 

tendo em vista a proximidade do natal, contudo, que na noite do referido 

dia faltou energia, que só foi restabelecida no dia 14/12/2018, no período 

da tarde. Informa que procurou a ré informando que a carne poderia 

perecer, recebendo como resposta que seria indenizado caso tal fato 

ocorresse, o que ocorreu. Narra que registrou o pedido de ressarcimento 

da carne estragada, sendo comunicado acerca de uma vistoria que seria 

realizada em sua residência, o que não foi feito. Alega que foi orientado 

pela ré a jogar a carne fora e realizar o registro fotográfico, mas que em 

resposta ao seu pedido de ressarcimento a requerida declarou que 

apenas indeniza aparelhos eletroeletrônicos. Aduz que a carne perdida 

trata-se de porco caipira, que custa em média R$ 16,00/kg, e que perdeu 

cerca de 250kg de carne, pugnando, assim, pela respectiva indenização 

material no valor de R$ 4.000,00, bem como R$ 10.000,00 a título de 

indenização por danos morais. A ré, por sua vez, suscitou questão 

preliminar, e no mérito alega a inexistência de comprovação da falta de 

energia no período narrado, ônus que competia ao autor, bem como a 

ausência de comprovação do dano material e moral. Narra que foi 

indeferido o pedido de ressarcimento administrativo, uma vez que não 

compete às agências estaduais conveniadas à ANEEL analisar 

reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou 

outros danos emergentes, pugnando, assim, pela improcedência da ação. 

Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de 

perícia, eis que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes 

para proferir uma decisão segura sobre a causa. Por outro lado, é 

impossível fazer perícia na carne que já foi descartada há um ano. Passo 

ao exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a ausência na falha da 

prestação de serviços, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, 

incumbia à parte requerida demonstrar que sua conduta não originou a 

perda da carne da parte autora por interrupção da energia, ônus que não 

se desincumbiu. Dos autos, restou comprovado que por volta do dia 

12/12/2018 faltou energia no Distrito de Campão Verde, região onde reside 

o autor, e que em razão da demora no restabelecimento do serviço o autor 

sofreu uma perda de carne suína. É que a prova da ausência de energia e 

do perecimento da carne ficou a cargo da prova testemunhal, sendo certo 

que todas as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram a ausência de 

energia no período narrado pelo autor, bem como confirmaram a perda da 

carne suína ocorrida em decorrência de tal fato. Muito embora as provas 

dos autos sejam contraditórias com relação ao exato período em que a 

energia foi suspensa e restabelecida, restou comprovado que a ausência 

do serviço perdurou durante prazo significativo, suficiente para que o 

autor perdesse a carne que estava armazenada em seu freezer. Durante 

seu depoimento em juízo, o Sr. Eduardo Walter Pinto, preposto da 

requerida, afirmou não ter conhecimento dos fatos, mas confirmou que “a 

unidade da ré de Barra do Bugres é que faz o atendimento da região do 

autor, por ser a mais próxima, e que mesmo assim há certa demora no 

atendimento da região quando a empresa ré é solicitada, por tratar-se de 

Zona Rural”. Ainda, declarou “que toda falta de energia é registrada no 

sistema, através do número da ordem de serviço que é gerado a partir do 

momento em que o usuário liga no 0800, ocasião em que passa a ser 

cronometrado o tempo de suspensão do serviço”. Não obstante tais 

declarações da própria ré de que há registro de todas as suspensões de 

energia quando o consumidor liga no call center, bem como os números 

dos protocolos de ligações informados pelo reclamante no id. 20856042, a 

reclamada não trouxe qualquer elemento probatório a fim de desconstituir 

as alegações do autor, muito embora tenha acesso a documentos 

relevantes para o deslinde da causa, o que somente ratifica a suspensão 

de energia por longo período, conforme narrado pelo autor. Por sua vez, a 

testemunha Antônio de Castro, residente na região do Capão Verde, 

afirmou que “faltou energia no final de 2018, durante período superior a 24 

(vinte e quatro) horas; que sempre falta energia na região; que não viu a 

carne, mas que sabia que tinha porco armazenado no freezer do autor 

quando faltou energia; que tinha comprado uma parte do porco para 

buscar no dia seguinte, mas como faltou energia, foi avisado no outro dia 

que não dava mais pra pegar a carne, porque tinha azedado; que tinha 

comprado uma parte, em torno de 20kg a 25 Kg; que ia pagar R$ 14,00 

reais pelo Kg. Já a testemunha Lafaiete Gomes dos Santos declarou que 

“em 12/12/2018 faltou energia no Capão Verde; que a energia foi embora 

no dia 12 e retornou no dia 14; que direto falta energia na região; que ia 

comprar 14 kg da carne suína do autor pra ele e 10 kg seria da sua mãe; 

que ia pagar R$ 14,00 reais pelo Kg da carne; que não ajudou a descartar 

a carne, mas viu a carne estragada.” Por fim, a testemunha Pedro Coimbra 

Soares, que morava na região do autor na época dos fatos, narrou que 

“sempre faltava energia na região; que sabe que o autor perdeu uma 

carne no final do ano de 2018; que chegou a ver a carne estragada, 

porque ajudou a baldear o freezer com a carne para levar para outra 

localidade na região aonde tinha energia, mas que lá também faltou 

energia, e que a carne estragou; que acha que a carne foi enterrada; que 

viu a carne dentro do freezer, totalmente perdida”. Portanto, resta 

comprovado que houve falha da ré ao tardar em restabelecer a energia 

elétrica na região da parte autora, e que em decorrência de tal fato o autor 

sofreu uma perda média de 250 kg de carne suína. Os danos materiais 

restaram devidamente comprovados, conforme imagens fotográficas 

juntadas aos autos e as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo. 

Ademais, deve ser considerado que o consumidor solicitou 

administrativamente o ressarcimento e disponibilizou a carne para vistoria, 

juntando aos autos todos os protocolos das solicitações que realizou junto 

a ré, que sequer foram impugnados ou juntadas as gravações pela 

reclamada, de forma que não há comprovante de ocorrência de qualquer 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito perseguido pela parte 

autora, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Contudo, tendo em vista 

que as testemunhas afirmaram que pagariam o valor de R$ 14,00 pelo Kg 

da carne, deve este valor ser considerado para fins do cálculo do dano 

material decorrente do perecimento dos 250 kg de carne, e não os R$ 

16,00 por Kg pugnado na peça inicial. Desta forma, a requerida deverá 

ressarcir ao autor o valor de R$ 3.500,00, pelos danos materiais 

decorrentes da perda da carne. Em relação aos danos morais entendo 

serem cabíveis ao caso em apreço, visto que a situação retratada nos 

autos ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. O autor procurou a 

reclamada por outros meios, indicou nos autos os protocolos dos 

atendimentos que recebeu junto a ré, através dos quais alega que 

recebeu determinadas orientações acerca do que deveria ser feito para o 

ressarcimento da carne perdida. Entretanto, mesmo realizando todo 

procedimento informado pela ré, obteve como resposta que não competia 

às agências estaduais conveniadas e à Aneel analisar reclamações de 

ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos 

emergentes, muito embora o pedido administrativo do autor não se 
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encaixasse em nenhuma das hipóteses acima. Desta forma, resta 

configurada a falha na prestação de serviço pela ré, que além dos 

aborrecimentos, acarretou frustrações e transtornos que configuram o 

dano moral, posto que são suficientes para gerar prejuízo à honra objetiva 

e subjetiva da parte autora, estando caracterizados os requisitos exigidos 

pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: dano, 

conduta e nexo causal. Inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o 

dano causado. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela fundamentação acima 

delineada. Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e 

JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte reclamante para: a) 

CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 3.5000,00, pelos danos 

materiais experimentados pela parte autora, devendo o valor ser 

atualizado monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 

9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002242-53.2019.8.11.0005 REQUERENTE: ILZELEYSER SILVA REZENDE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por 

ILZELEYZER DA SILVA REZENDE em face de ENERGISA S.A – 

COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, qualificados nos 

autos. Narra a parte autora que é usuária da Unidade Consumidora 

devidamente inscrita no CDC nº 6/12275 -4, e que no dia 02 de Julho de 

2019, a ré enviou funcionários ao imóvel de sua posse, com o objetivo de 

proceder à averiguação no medidor de energia, sem efetuarem nenhuma 

comunicação a respeito da visita técnica, momento em que estava ausente 

de seu imóvel, sendo surpreendida ao chegar em casa e encontrar os 

funcionários da ré realizando uma inspeção no medidor. Após realizarem a 

inspeção, na sua ausência, a autora foi chamada por um dos funcionários, 

sendo comunicada apenas que havia irregularidade em seu Medidor de 

Energia, e que era para ela assinar o “Saco Plástico com o Lacre” onde 

estava o objeto já retirado sem sua autorização. Informa, que após a 

retirada do objeto, não foi comunicada ONDE e QUANDO seria realizada a 

perícia do suposto medidor de energia, que os funcionários afirmam ser da 

residência da promovente. Aduz que passado pouco mais de 01 (um) 

mês, novamente fora surpreendida pela ré, ao receber em sua residência 

uma absurda fatura no valor de R$ 7.090,60 (Sete mil noventa reais e dez 

centavos), referente ao consumo pela autora no período de 07/2016 a 

06/2019, o que se consubstancia uma gritante ilegalidade, haja vista ser 

valor muito superior à media de consumo mensal da autora. Em razão da 

situação relatada, requer que seja reconhecida a ilegalidade praticada pela 

ré e, via de conseqüência, que o débito seja declarado inexigível e ré seja 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua 

vez, argüiu preliminar de incompetência do JEC ante a necessidade de 

perícia técnica, e no mérito, argumenta que o débito é exigível pois 

refere-se a refaturamento de valores não faturados em razão de fraude 

no medidor, fraude esta que foi constatada por órgãos oficial, IPEM/MT – 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO, requerendo, dessa 

forma, que seja reconhecida a improcedência da pretensão inicial. 

Preliminar. a) Incompetência dos Juizados Especiais em razão da matéria. 

Rejeito a preliminar de incompetência deste juízo por necessidade de 

perícia, eis que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes 

para proferir uma decisão segura sobre a causa. Superada a preliminar, 

passo ao mérito. Inicialmente, verifica-se que se trata de relação 

consumerista (art. 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da 

prova em favor da autora ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a 

teor do disposto no artigo 6º do Codex. Ademais, o Código de Processo 

Civil dispõe que compete à parte autora apresentar fatos constitutivos de 

seu direito (art. 373, I,) e à ré a apresentação de fatos impeditivo, 

extintivos e modificativos do direito da autora (art. 373, II). Somado a isso, 

convém destacar que a responsabilidade da Ré é objetiva a teor do que 

dispõe o art. 37, § 6º, da CF e artigos 14, § 1º e 22, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. Pois bem. O objeto da ação consiste na suposta 

irregularidade do procedimento de inspeção do medidor da unidade 

consumidora que culminou com a emissão de fatura de recuperação de 

consumo a pela ré, no valor de R$ 7.090,60 (Sete mil noventa reais e dez 

centavos), em razão de suposta fraude no medidor de energia. O Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 

28/09/2018, explicitou que são três os principais cenários administrativos 

para realização do corte/cobrança do serviço em decorrência de débitos 

de consumo de energia elétrica: a) consumo regular (simples mora do 

consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível 

à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). O caso em 

apreço se amolda na hipótese do item c do acórdão – recuperação de 

consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, pois, observa-se 

pelo documento de id. 263275 - Pág. 11, emitido pela própria ré, “que 

constataram anormalidade no medidor o que causou faturamento inferior 

ao correto”, e que unidade consumidora da parte autora teria sido 

beneficiada pela “anormalidade”. A parte ré não menciona que houve 

especificamente a fraude, entretanto, alega anormalidade no medidor, o 

que beneficiou a unidade consumidora da autora, sem também atribuir 

qualquer responsabilidade à parte autora. A irresignação da parte autora 

consiste no fato da inspeção ter sido realizada sem sua prévia 

notificação, e sem a sua presença durante o ato. Dessa forma, competia à 

ré a demonstração de que realizou a notificação (art. 373, II), o que não o 

fez. Na verdade, a ré confessa em sua contestação que realiza 

inspeções periódicas e sem aviso prévio ao consumidor, para que 

eventuais desvios não sejam corrigidos antes das visitas, o que afronta o 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Quanto a esta inobservância, 

a Resolução 414/2010 da ANNEL dispõe que a apuração de irregularidade 

no aparelho medidor e a recuperação de receita seguem rigoroso 

procedimento administrativo em que deve ser assegurada ao usuário a 

participação efetiva na apuração de eventual irregularidade, o que não foi 

oportunizado ao autor no caso concreto, e por si só, permitiria a anulação 

do débito discutido nos autos. Mas não é só. Não bastasse a ofensa aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, a parte ré emitiu fatura com 

a intenção de recuperar 36 meses de consumo de energia elétrica na 

unidade consumidora da autora, período que corresponde junho de 2016 a 
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junho de 2019, além de usar como critério de média para a recuperação, 

os três maiores meses de consumo do ano de 2011, que sequer engloba o 

período a ser recuperado e tampouco período imediatamente anterior a ser 

recuperado, que, em tese, seria de jun/2015 a jun/2016 – 12 meses 

anteriores ao período de recuperação (ID. 26327563, p. 10/11), ferindo o 

que dispõe o artigo 130, inciso III da Resolução 414 da ANEEL, vejamos: 

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre 

os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um 

dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma 

sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de 

potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos 

completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; O cálculo por estimativa, como ocorreu no caso, deve ser 

efetivado em valores razoáveis, não podendo a concessionária impor ao 

usuário o cálculo mais desfavorável, sem, ainda, justificar qual seria os 

critérios adotados para sua elaboração. Não obstante, verifica-se que a ré 

emitiu duas faturas para pagamento em novembro de 2019, referente a 

recuperação de consumo dos 36 meses, uma no valor de R$ 584,10 

(quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), que seriam 

represente aos 90 dias anteriores a constatação da irregularidade, e outra 

fatura no valor exorbitante de R$ 6.506,50 (seis mil quinhentos e seis reais 

e cinqüenta centavos), referente a recuperação dos 33 meses, o que 

também é inadmissível. Como já mencionado, o STJ no julgamento do REsp 

nº 1.412.433/RS (TEMA 699) firmou entendimento de que é permitido o 

corte administrativo do fornecimento do serviço, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. In casu, a cobrança da 

fatura no valor de R$ 584,10 (quinhentos e oitenta e quatro reais e dez 

centavos) seria válida, caso os critério de cálculo adotado pela ré fossem 

realizados de forma correta, o que não é caso. Mas o que causa maior 

espanto, é o fato da ré emitir uma fatura no valor e R$ 6.506,50 (seis mil 

quinhentos e seis reais e cinqüenta centavos), que corresponde aos 33 

meses de recuperação de consumo, mediante a iminência de suspensão 

do serviço de energia, não se valendo das vias ordinárias menos 

gravosas para a cobrança da dívida, praticando verdadeira coação ao 

consumidor, sendo ilícita a imposição de corte do serviço pela 

inadimplência de todo esse período, o que afronta o disposto no artigo 39, 

inciso V, do CDC, in verbis: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos 

ou serviços, dentre outras práticas abusivas (...) V - exigir do consumidor 

vantagem manifestamente excessiva; Portanto, em razão das graves 

irregularidades existentes no procedimento adotado pela concessionária, 

deve ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito discutido nos autos. 

O pedido de dano moral, entretanto, é indevido. Isto porque não houve 

negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e 

tampouco a suspensão dos serviços em sua unidade consumidora. Além 

disso, autora não trouxe aos autos qualquer demonstração de que a 

atitude adotada pela ré, durante a inspeção realizada em sua unidade, 

teria violado os seus direitos de personalidade previstos no artigo 5º, 

inciso X da Constituição Federal, fatos que justificariam a concessão do 

dano. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

para declarar inexigível o débito no valor de R$ 7.090,60 (Sete mil noventa 

reais e dez centavos), representados pelas faturas de ID. 26327566, p. 

1/2, e julgo improcedente o pedido de danos morais. Por consequência, 

julgo extinto o processo com julgamento do mérito, o que faço com fulcro 

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Sem custas e honorários 

advocatícios nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). P. I. C. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002453-89.2019.8.11.0005 REQUERENTE: EVERTON DE CAMPOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais proposta por EVERTON DE CAMPOS OLIVEIRA em face de 

ÁGUAS DIAMANTINO, qualificados nos autos. Narra a parte requerente 

que em meados de julho de 2017, solicitou à Requerida para que fosse 

realizado a ligação de água em um imóvel de sua propriedade situado à 

Rua Rio Grande do Norte, bairro Jardim Alvorada, no entanto, para 

surpresa do Requerente, a referida ligação fora realizada em outro imóvel 

da referida rua, a saber o imóvel que fica aos fundos da Padaria Que 

Delícia, imóvel esse diverso do solicitado pelo Requerente, sob a matrícula 

número 430904-9. Informa que em 10 de julho de 2018, o Requerente se 

dirigiu até a unidade da Requerida situada neste município, e realizou 

solicitação para efetuar a suspensão do fornecimento de água da referida 

matrícula, bem como para que os débitos lançados fossem excluídos do 

seu nome, nos valores de R$ 788,02 (setecentos e oitenta e oito reais e 

dois centavos), referente às faturas dos meses de julho/2017 à 

fevereiro/2019 e R$ 225,91 (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um 

centavos), referente às faturas dos meses de março à outubro de 2019, 

totalizando a quantia de R$ 1.013,93 (hum mil e treze reais e noventa e 

três centavos), ao argumento de que não utilizou pelos serviços, pois o 

hidrômetro foi instalado na residência errada. Argumenta que solicitou o 

corte da água na referida matrícula, eis que não se trata de imóvel do 

Requerente, bem como solicitou a exclusão dos referidos débitos do nome 

do Requerente, no entanto não obteve êxito. Diante do exposto, requer a 

declaração de inexigibilidade do débito, e a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, alega a 

ausência de responsabilidade civil, requerendo a improcedência do pedido 

inicial. Inicialmente, verifica-se que se trata de relação consumerista (art. 

2º e 3º do CDC), devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor 

e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da autora 

ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 

6º do Codex. Ademais, o Código de Processo Civil dispõe que compete à 

parte autora apresentar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I,) e à 

ré a apresentação de fatos impeditivo, extintivos e modificativos do direito 

da autora (art. 373, II). No mérito, a ação é improcedente. A parte autora 

informa que solicitou a Requerida para que fosse realizado a ligação de 

água em um imóvel de sua propriedade situado à Rua Rio Grande do Norte, 

bairro Jardim Alvorada, no entanto, a ligação ocorreu em outro imóvel, e 

somente em 10 de julho de 2018, realizou a solicitação para o corte dos 

serviços na unidade consumidora onde o hidrômetro supostamente foi 

instalado de forma errônea, bem como os débitos lançados em razão do 

consumo regular dos serviços. No entanto, conforme se depreende dos 

documentos de ID. 27110511 - Pág. 1, a ordem de serviço de instalação foi 

solicitada para o endereço: Rua Rio Grande do Norte, no fundo da padaria 

Que Delícia, jardim Alvorada, Diamantino/MT, e frisa-se, a solicitação foi 

feita pelo próprio autor à época. Verifica-se, portanto, que o suposto 

imbróglio ocorreu em razão de culpa exclusiva do autor (art. 14, § 3º, 

inciso II do CDC), que não verificou o erro constante na ordem de serviço, 

referente ao endereço, no momento que solicitou a instalação do 

hidrômetro, já que é próprio consumidor que presta tais informações. Além 

disso, observa-se que o autor somente “percebeu” o suposto equívoco 

um ano após a instalação do hidrômetro, sendo pouco crível que tenha 

ficado sem efetuar o pagamento das faturas mensais do imóvel durante 

tanto tempo. Ademais, frisa-se que na declaração do proprietário da atual 

residência do autor, ID. 27110496 - Pág. 1, este informa que o autor reside 
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no imóvel sito à Rua Niterói, s/n, Bairro Bom Jesus, Diamantino, desde julho 

de 2019, não havendo informações nos autos de onde o autor residia 

antes disso. Não obstante, o fato é que os serviços foram fornecidos pela 

ré, ainda que quem tenha se beneficiado, tenha sido terceiro estranho à 

relação, que inclusive poderá ser parte em eventual ação própria 

manejada pelo autor para a constatação do erro, não podendo a ré ser 

responsabilizada por isso. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – QUEDA DO 

PASSAGEIRO DURANTE O DESLOCAMENTO DA AERONAVE ATÉ O 

SAGUÃO DO AEROPORTO – VÍTIMA QUE SE NEGOU A RECEBER AUXÍLIO 

DA COMPANHIA AÉREA DIZENDO QUE “DAVA CONTA” DE SE DESLOCAR 

SEM AJUDA – ART . 14 , § 3º , II , CDC – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, mas não será responsabilizado quando provar a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º, II) (N.U 

0000805-44.2012.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2014, Publicado no DJE 

08/08/2014) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios de acordo com o artigo 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004560-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 558,67, conforme cálculo do ID 27160640.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004560-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do item 7.2.1 do Provimento nº 56/2007, impulsiono o feito de 

ofício com a finalidade de promover a intimação da parte devedora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de custas e taxa 

judiciária no valor de R$ 558,67, conforme cálculo do ID 27160640.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1007102-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. F. D. S. (REQUERENTE)

K. J. D. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. J. F. D. (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007102-98.2019.8.11.0037.s REQUERENTE: K. J. D. F. D. S., MARCELO 

EDUARDO FINEZI DA SILVA ESPÓLIO: KAMILLA JOYCE FERNANDES DIAS 

Vistos etc. Defiro os pedidos ministeriais retro. Com as respostas, dê- 

nova vista ao parquet. Em seguida, conclusos. Intime-se e cumpra-se. 

Primavera do Leste, 24/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006302-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT14101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIVO VIEIRA (REQUERIDO)

 

interlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006302-07.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: MARIA SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ANTONIO DIVO VIEIRA Vistos etc. Considerando que não houve até o 

presente momento tentativa de conciliação em audiência com esta juíza e 

tendo em vista que deve ser, a todo tempo, buscada a composição entre 

as partes, designo audiência de conciliação para o dia 20/08/2020 às 

16h15min. Observe-se o endereço do requerido fornecido no Id retro. 

Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30/01/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002654-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002654-19.2018.8.11.0037. H.S REQUERENTE: KAULIM FRANCISCO 

MARQUES JUNIOR REQUERIDO: ANDRIELLE KIMBILLY DE MORAES Vistos 

etc. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Intime-se. Serve o presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1004523-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDSON ALMEIDA MARTINS OAB - GO41267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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L. G. B. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004523-51.2017.8.11.0037. H.S AUTOR(A): JADIR BARBOSA DA SILVA 

REU: LUCAS GABRIEL BARBOSA ALVES Vistos etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre 

as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Oficie-se ao INSS conforme entabulado, para que deixe de 

efetuar os descontos dos alimentos no benefício do executado. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intime-se. Serve o 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005458-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. (REQUERENTE)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005458-57.2018.8.11.0037. H.S REQUERENTE: EVERALDO POZZEBON, 

LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS FUZARI Vistos etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre 

as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000733-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000733-88.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: NEUZA MARQUES DE 

ARAUJO REQUERIDO: ELANES MARQUES DE TOLEDO Vistos etc. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta 

Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

24/03/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007533-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. I. F. (REQUERENTE)

A. E. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1007533-69.2018.8.11.0037. H.S REQUERENTE: ALCINDO ESTANISLAU 

FINKLER, SILVANA IGNATZ FINKIER Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 24/03/2020. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003877-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DANIEL JULKOVSKI (REU)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE MILITE OAB - SP205761 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Processo: 1003877-07.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 

615.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/

[Pagamento em Consignação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de 

Declaração foram opostos tempestivamente. Assim, intimo a parte 

requerida a manifestar sobre os embargos de declaração no prazo legal. 

PRIMAVERA DO LESTE, 23 de março de 2020 GISELE HELOISA 

FORMAGGI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000446-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMADO REZENDE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000446-33.2016.8.11.0037 – PJE Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: BV Financeira S/A CFI Requerido: José Amado Resende 

Figueiredo Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face de 

José Amado Resende Figueiredo, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Antes da integralização da relação jurídica processual, a parte 

autora noticiou que o requerido efetuou o pagamento das parcelas que 

ensejaram a mora e postulou pela extinção em razão da perda do objeto 

da ação e do interesse de agir, nos moldes do artigo 485, IV e VI, do 

Código de Processo Civil (Num. 28201142). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Tendo em 

vista a carência de ação pela ausência de interesse processual (perda 
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superveniente), julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Revogo a medida 

liminar , levante-se a medida restritiva. Inviável a condenação da parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em face da ausência de integralização da relação jurídica 

processual, mediante citação válida. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 17 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005193-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SIQUEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA LUZ DA VIDA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE BARROS OAB - GO52266 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005193-89.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SIMONE SIQUEIRA DE SOUSA 

RÉU: OPTICA LUZ DA VIDA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

consignação em pagamento com pedido de levantamento de protesto e 

pedido de antecipação de tutela proposta por Simone Siqueira de Sousa 

em face de Ótica Luz da Vida LTDA. - ME, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Aduz a parte autora, que no mês de agosto de 2017, adquiriu 

um óculos junto aos vendedores da requerida no município de Poxoréu – 

MT, entretanto, após o adimplemento da primeira parcela a autora não 

conseguiu obter os demais boletos. Por fim, relata que após algum tempo 

teve conhecimento de um título protestado, pela demandada no importa de 

R$ 333,33 (trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), 

contudo, não conseguiu contato com a credora para efetivar o 

adimplemento do débito em questão. Com a inicial vieram os documentos 

inclusos. Efetuado o depósito (Num. 11693422), a requerida emitiu a carta 

de anuência de liberação do protesto e, em razão da concordância da 

quitação do débito, postulou pelo levantamento do valor depositado (Num. 

13653696). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É 

o relatório. Fundamento. Decido. A ação de consignação em pagamento é 

uma demanda do devedor em face do credor, fundada na pretensão 

daquele de liberar-se da obrigação pelo depósito judicial da prestação 

devida, nos casos em que isto seja compatível com a natureza da 

respectiva obrigação e seja impossível ao devedor liberar-se 

extrajudicialmente pelo pagamento, que é a forma natural para solução das 

obrigações. Com efeito, o depósito então efetivado pela parte autora 

revestiu-se de idoneidade e tem o condão de liberá-la do vínculo 

obrigacional, dando por quitada a dívida. Isso posto, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO e declaro extinta a obrigação, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Núcleo de Assistência Jurídica 

da Universidade de Cuiabá, em face do julgamento antecipado do mérito, 

fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da requerida para o 

levantamento do depósito consignado, bem como expeça mandado de 

levantamento de protesto e Ofício via SERASAJUD. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 17 de maio de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000783-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. AUGUSTO DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

RENAN AUGUSTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000476-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SIRQUEIRA MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REU)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se sobre o ID 28179569, requerendo 

o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000692-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTS MADEIRA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000692-29.2016.8.11.0037 (PJe) Ação de Reparação de Danos Materiais 

e Morais Requerente: Ronaldo Tomasoni Bortolomedi Requerido: Fort’s 

Madeiras EIRELI - ME Vistos etc. Trata-se de ação de reparação de danos 

materiais e morais proposta por Ronaldo Tomasoni Bortolomedi, em face 

de Fort’s Madeiras EIRELI - ME, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Aduz a parte autora, em síntese, ter entabulado acordo para o transporte 

de carga de madeira junto à empresa demandada, com destino ao 

Município de Tietê (SP), pelo que receberia o valor de R$ 14.709,26 

(catorze mil, setecentos e nove reais e vinte e seis centavos), tendo a 

empresa contratante emitido a correspondente nota fiscal e documento 

auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico (nº 16419022), 

designando o autor o motorista Carlos Roberto Rodrigues Krai para a 

execução da obrigação, sendo que na data de 31.07.2016, no trecho de 

Pontes e Lacerda (MT), a Polícia Rodoviária Federal, em patrulhamento de 

rotina, identificou excesso de carga, apurando volume superior ao 

descrito nos documentos fiscais, conforme termo de ocorrência nº 

C2263223160731155555, ensejando a apreensão da carga, recolhimento 

do veículo, bem como notificação ambiental nº 02071607311445-006 e 

lavratura do termo circunstanciado de ocorrência no Juizado Especial 

Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), nº 4721-17.2016.811.0013 

(Código 122693), em face do condutor. Relata que em decorrência do 

processo criminal, o requerente desembolsou o valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais) pela celebração de transação penal, além de R$ 

5.053,75 (cinco mil, cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) em 

decorrência do custeio de alimentação do motorista, já que o veículo 

permaneceu 73 (setenta e três) dias apreendido, gerando um total de dano 

emergente no valor de R$ 7.553,75 (sete mil, quinhentos e cinquenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), além de lucros cessantes no importe de 

R$ 74.857,20 (setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

vinte centavos), levando em conta as 1.752 horas sem atividade, 

totalizando R$ 82.410,95 (oitenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e 

noventa e cinco centavos) de perdas e danos, ensejando, ainda, a 

reparação em danos morais. Regularmente citada (Num.14607744), a 

parte requerida deixou de comparecer em audiência, bem como 

apresentar contestação no prazo legal (Num.10902712), protestando a 

parte autora pela declaração da revelia, com julgamento procedente da 
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ação (Num.14752162). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A demandada, regularmente 

citada, não contestou a ação. Destarte, decreto a revelia da requerida, 

nos moldes do artigo 344 e artigo 346, ambos do Código de Processo Civil, 

com os efeitos materiais e processuais pertinentes. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. O negócio jurídico, a 

intercorrência que resultou na apreensão da carga e os débitos 

decorrentes do evento danoso não foram questionados, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido, em relação aos débitos decorrentes dos danos emergentes e dos 

lucros cessantes, é conclusão inarredável, já que há comprovante de 

depósito no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 

cumprimento à proposta de transação penal (Num.4455574), bem como 

recibos nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a 

despesas com alimentação (Num.4455585), recibo no valor de R$ 800,00 

(oitocentos reais), referente a despesas com alimentação (Num.4455588), 

recibo no valor de R$ 1.653,75 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) referente a despesas com alimentação 

(Num.4455592), recibo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente 

a despesas com alimentação (Num.4455608), recibo no valor de R$ 

1.300,00 (mil e trezes reais), referente a despesas com alimentação 

(Num.4455613), totalizando o valor de R$ 7.553,75 (sete mil, quinhentos e 

cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), além de comprovação 

da apreensão do veículo utilizado para o trabalho por 73 (setenta e três) 

dias, resultando em 1.752 (mil, setecentos e cinquenta e duas) horas sem 

atividade, os quais devem ser indenizados, conforme valor incontroverso 

apresentado pelo autor, qual seja R$ 74.857,20 (setenta e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Quanto aos lucros 

cessantes, estes observam os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 

11.442/07, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por 

conta de terceiros, especificamente quanto a obrigação de compensação 

na hipótese de se extrapolar o prazo máximo convencionado, com 

remuneração de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza, já que todo o dissabor decorreu da administração do serviço de 

transportes, não estando sequer, o autor, na condução do veículo no 

momento da apreensão. Dispositivo Isso posto, julgo parcialmente 

procedente o pedido e condeno o demandado ao ressarcimento dos 

danos materiais no valor de R$ 82.410,95 (oitenta e dois mil, quatrocentos 

e dez reais e noventa e cinco centavos), acrescidos de juros legais (CC, 

art.406) e correção monetária pelo INPC desde a data da citação (CC, 

art.397, parágrafo único), bem como improcedente o pedido em 

condenação em dano moral. Tendo em vista a sucumbência mínima da 

parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, 

fato que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 11 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004209-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELE VIEIRA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Apelação é tempestiva. Intimo o requerido para 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004209-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELE VIEIRA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para manifestar da petição constante do 

ID 29331221, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004631-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON DE ALMEIDA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração são tempestivos. 

Intimo a parte autora para manifestar dos embargos de declaração no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PASSINATO ORMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001121-54.2020.8.11.0037. AUTOR(A): MARIANA PASSINATO ORMOND 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 
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conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004636-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE JESUS CORREIA (AUTOR(A))

MARCOS MAGALHAES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo as partes para manifestarem-se quanto ao interesse no 

prosseguimento da ação de conhecimento ou extinção processual em 

decorrência do acordo, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001597-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGRANTEC - TECNOLOGIAS PARA SEMENTES E PLANTAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GOMES MACHADO JUNIOR OAB - RS43521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REU)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça na Comarca de Barra do Garças - MT, através de guia de 

arrecadação, nos termos do art. 4º do Provimento 07/2017-CGJ (publicado 

no DJE 10041), a qual deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 

dias, bem como intimar da decisão do Id 30595564.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005776-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RENHIWARIO ETEROOWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1005776-40.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Lourdes Renhiwario Eteroowe 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c indenização por 

danos morais, proposta por Lourdes Renhiwario Eteroowe em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o recebimento de seguro 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz o 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 05 de abril de 

2018, quando trafegava como passageira em um veículo pela Rodovia BR 

070. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das 

lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição inicial 

foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a imprescindibilidade de produção da prova pericial, bem 

como o quantum indenizatório em caso de eventual condenação (Num. 

15902299). Perícia médica inclusa (Num. 17593079). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 19051176 e Num. 19086890). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 25828771). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para sentença. DA PRELIMINAR Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 26/09/2019 (Num. 25828774), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO DA AÇÃO Não há que se 

falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 
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rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A questão controvertida cinge-se 

ao preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Relatório de Ocorrência do SAMU, registrada sob o nº 491 e 

Registro n° 115932 de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, ambos 

confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, bem como a existência de incapacidade média (25%) em 

estrutura torácica (100%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional 

de Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. Dispositivo Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado por Lourdes Renhiwario Eteroowe em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, mediante prévio cumprimento do disposto no 

artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001517-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNUN VINNICIOS RODRIGUES ALVES DE ARAUJO (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 
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Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar d decisão 

do Id 305667624.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001505-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. GOMES OPTICA E RELOJOARIA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO GOMM (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001505-17.2020.8.11.0037. AUTOR(A): J. GOMES OPTICA E 

RELOJOARIA - EPP REU: ADRIANI CRISTINA BAHNERT DE CAMARGO 

GOMM Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, 

defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, 

caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do 

pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras 

para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º). Independentemente 

de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, 

caput). Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 20 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001387-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CEZARINO LEAL (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão 

do Id 30568484.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI ALVES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000240-82.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (Dpvat) Requerente: Cirlei Alves Borges Requerido: Porto 

Seguro Cia de Seguros Vistos em correição. Tendo em vista que o Boletim 

de Ocorrência não é contemporâneo à data do acidente, designo 

audiência de instrução para a data de 29 de novembro de 2017, às 

14h00min, cujo objeto incidirá sobre a efetiva ocorrência do sinistro, 

conforme narrativa inicial. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c 

art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). Intimem-se as partes, 

por intermédio dos respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000240-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI ALVES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJe 1000240-82.2017.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: 

Cirlei Alves Borges Executada: Porto Seguro Companhia de Seguros 

Vistos etc. Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença 

manejado por Cirlei Alves Borges em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Regularmente 

intimada, a parte executada efetuou o depósito do valor da obrigação. A 

parte exequente concordou com o valor depositado para efeito de 

quitação da verba condenatória. Isso posto, extinto o crédito pelo 

pagamento, declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 526, §3º, do Código de 

Processo Civil. Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 07 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001177-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ALENCAR CHIMELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001177-87.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: LAVORO AGROCOMERCIAL 

LTDA - EPP EXECUTADO: RAUL ALENCAR CHIMELLO Vistos etc. Cite-se o 

executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem 

como que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser expressamente 

advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 
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de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 19975719 , bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622577.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1006755-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RUARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDORO ENTRINGER (REU)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJe 1006755-02.2018.8.11.0037 Ação de Interdito Proibitório c/c 

Indenização por Danos Materiais Requerentes: Espólio de Ernesto Ruaro e 

Espólio de Maria Delfi Ruaro Requeridos: Izidoro Entringer e Marcos 

Roberto Bravin Vistos etc. A parte autora, valendo-se do permissivo legal 

previsto no artigo 357, §1º, do Código de Processo Civil, pediu 

esclarecimentos e ajustes na decisão de saneamento (Num. 29219892), 

especificamente em relação à omissão quanto a preliminar do valor da 

causa e aos pontos controvertidos, aduzindo que deverão recair também 

sobre a divergência quanto aos limites da área vendida pelos 

Requerentes, quanto a divergência dos mapas apresentados pela parte 

Requerente e Requerida, bem como pela divergência quanto ao efetivo 

exercício da posse na área subjudice (cascalheira). Em relação à 

impugnação ao valor da causa, há, de fato, omissão judicial, motivo pelo 

qual passo a supressão. O requerido Izidoro Entringer impugnou, em 

contestação, o valor atribuído à causa, sob o fundamento da “área em 

comento tratar-se em quase sua totalidade de Área de Preservação 

Permanente - APP, portanto, não agricultável, razoável atribuir o valor por 

hectare em aproximadamente 200 sacas de soja, que correspondem 

atualmente a aproximadamente R$ 13.000,00 por hectare (200 x R$ 65,00 

5 ), tendo em vista que área de terras em plantio (agricultável) tem por 

cotação estimada em aproximadamente, no mínimo, 400 a 500 sacas de 

soja por hectare, equivale entre R$ R$ 26.000,00 a R$ 32.500,00 em média 

o hectare. Assim, considerando que os Requerentes alegam ser 

“supostamente” possuidores de 99 hectares, entrementes, são 

proprietários somente de 77 hectares da área remanescente na matricula 

n. 5.660 RGI de Primavera do Leste – MT, visto que inexiste em solo a área 

remanescente de 99 hectares conforme restará demonstrado, deverão 

atribuir à causa no mínimo o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais)”. Em impugnação, a parte autora aduziu que o que está em 

discussão não é a propriedade e posse dos 99 hectares remanescentes 

dos autores, mas tão somente se discute a posse da cascalheira que não 

possui sequer 1 hectare de extensão. A assertiva da parte autora é 

pertinente, eis que da narrativa da petição inicial infere-se que a suposta 

turbação ocorreu na área identificada como “cascalheira”, sobre a qual 

incide o pedido de proteção possessória. Transcrevo trecho elucidativo da 

petição inicial: “Ocorre que os demandados no dia 29 de maio do 2018, 

turbaram a posse, do imóvel, vez que invadiram com máquinas parte da 

propriedade (cascalheira) com o objetivo de retirar do local cascalho, 

como demonstrado nas fotos e imagens feitas com drone feitas do local”. 

Portanto, considerando que a área objeto da ação possessória abrange 

tão somente parte da propriedade (cascalheira), e não a totalidade dos 

99ha (ou 77 ha, como controvertido), não há, em princípio, substrato 

fático-jurídico para alteração do valor da causa. Em relação aos pontos 

controvertidos, não há fundamento idôneo para ampliação, já que a 

questão controvertida é a posse (e não a propriedade), exclusivamente de 

parte da propriedade, especificamente a porção denominada cascalheira. 

Não há, portanto, pertinência na inclusão da divergência quanto aos limites 

da área vendida pelos Requerentes e a divergência dos mapas 

apresentados pela parte Requerente e Requerida. Há, ainda, pedido de 

denunciação da lide ao terceiro Luiz Gonzaga Pereira, sob o fundamento 

de ostentar a qualidade de atual proprietário da Fazenda Rica I, que como 

legítimo possuidor, autorizou o uso da área e extração de cascalho. A 

situação ventilada não se amolda às hipóteses legais de denunciação da 

lide, previstas no artigo 125 do Código de Processo Civil, haja vista não se 

tratar de evicção, tampouco de obrigação, legal ou contratual, de 

indenização, motivo pelo qual indefiro o requerimento de denunciação da 

lide. Indefiro, outrossim, o requerimento de instauração de Incidente de 

Falsidade para apurar a falsidade ideológica do mapa (ID 15482211), eis 

que apenas a falsidade material pode ser objeto do respectivo incidente. 

Por fim, não reconheço a preclusão consumativa da apresentação do rol 

de testemunhas, já que apresentado em consonância com o artigo 357, 

§4º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a suspensão das 

audiências por ato normativo, julgo prejudicada a audiência de instrução 

designada para o próximo dia 25. Redesigne-se a audiência de instrução 

tão logo encerrado o período de teletrabalho. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003771-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO UGARTT JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR NILSON (REU)

 

PJe nº 1003771-11.2019.8.11.0037 Ação de Indenização Requerente: 

Sérgio Ugartt Jardim Requerido: Gilmar Nilson Vistos etc. Trata-se de ação 

de indenização proposta por Sérgio Ugartt Jardim em face de Gilmar 

Nilson, ambos qualificados nos autos em epígrafe, visando indenização 

pelo não pagamento de empréstimos. A causa de pedir é o inadimplemento 

de empréstimos tomados no segundo semestre do ano de 2006 e no mês 

de maio de 2009, cujo pagamento (depois frustrado) teria sido formalizado 

em 30/07/2013, quando o réu, por interposta pessoa de Mario Cesar 

Crema, firmou a escritura pública de venda e compra dos lotes 11 e 13 da 

quadra 30 do loteamento cidade de primavera II levado a registro na 

matricula em data de 08-08-2013 segundo consta do R.09 M. da matricula 

1.600, ficha 200-A do CRI desta cidade. Sustentando “inovação” da dívida, 

afirma que posteriormente o requerido quis quitar parte dela no valor de 

R$288.487,00, mediante repasse para o autor de dois cheques de 

números 850117 e 850118, ambos do Banco do Brasil S/A, do correntista 

Odair Bufalo, emitidos em 14/03/2015, no valor individual de R$50.000,00, 

anotando data para apresentação em câmara de compensação para 

30/05/2015, visados pelo próprio réu no verso das cártulas, e mais nove 

cheques, somando a diferença, emitidos pelo próprio réu, do Banco 

Primacred, sacáveis de sua conta corrente 000033633-5, inovando pela 

quinta vez o saldo devedor pela diferença de atualização dos valores. O 

pedido de mérito consubstancia-se na “indenização correspondente pelo 

não pagamento de todos os valores tomados emprestados com o autor 

sucessivamente inovados, bem como todos os gastos públicos 

relacionados aos lotes e custas processuais, acrescidos de juros 

moratórios de 1% mais atualização monetária pelo INPC contados ambos 

do efetivo desembolso/inovações sucessivas até seu efetivo pagamento a 

ser apurado em liquidação de sentença e, subsidiariamente, o pagamento 

dos valores gastos mais os cheques dados em pagamento com os 

mesmos acréscimos anotados no pedido principal. Embora o autor tenha 

nominado a pretensão como ação de indenização, fato é que a pretensão 

material é a cobrança de empréstimos, tomados no segundo semestre do 

ano de 2006 e no mês de maio de 2009, fato que implicaria na 

configuração da prescrição ante a ausência de comprovação de causa 

interruptiva ou suspensiva, ainda que se considere como pretensão de 

ressarcimento de enriquecimento sem causa. Destarte, em cumprimento 
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ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para manifestar-se quanto a eventual configuração da prescrição, 

em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005763-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO RUFATO (EXEQUENTE)

JOAQUIM HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

FRANCIELI VERDELIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RENATA CARVALHO GONCALVES (EXECUTADO)

RODRIGO CESAR MONTANHER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005763-07.2019.8.11.0037 Ação de Execução de Título Extrajudicial 

Exequentes: Joaquim Henrique Fernandes dos Santos e Outros 

Executados: Rodrigo Cesar Montanher e Paula Renata Carvalho 

Goncalves Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Joaquim Henrique Fernandes dos Santos, 

Francieli Verdelio e Rafael Eduardo Rufato em face de Rodrigo Cesar 

Montanher e Paula Renata Carvalho Goncalves, todos qualificados nos 

autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes 

transigiram (Num. 27776312), postulando pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, c/c artigo 924, II, e artigo 925, todos do Código 

de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios 

consoante pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008361-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008361-65.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Marli Ines da Silva Requerida: Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia Vistos etc. Considerando o entendimento 

jurisprudencial da necessidade do prévio requerimento administrativo, 

intime-se a parte autora para que protocole o pedido administrativamente, 

a contar da intimação, o qual deverá ser juntado aos autos ou apresente 

ata notarial de constatação da recusa administrativa, especificamente em 

nome da parte autora ou documento equivalente, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou aportando aos autos o 

protocolo administrativo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 19952100, bem como da 

audiência conforme certidão 19952100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001894-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 19952100, bem como da 

audiência conforme certidão 19952100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 19975719 , bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622577.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004167-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BATISTA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DARCI DAMO (EXECUTADO)

VINICIUS VETTORELO (EXECUTADO)

MATHEUS HAGEMANN LOPES DAMO (EXECUTADO)

RAFAEL ARTUZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

petição juntada pelo para executado Id 30077218, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICI VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000304-92.2017.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: 

Berenici Vieira Executado: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Berenici Vieira em 
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face de Porto Seguro CIA. de Seguros, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, a parte executada, realizou o 

pagamento do débito (Num. 15324048), com pedido de levantamento da 

parte exequente (Num. 15489326). Alvará expedido (Num. 27598635) 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro 

satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CERILO WELTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 100993-34.2020.8.11.0037 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e 

Indenização por Danos Morais Requerente: José Cerilo Welter Requeridos: 

Itaú Unibanco e Quinteliano Trento Vistos etc. A parte autora relata a 

aquisição de um veículo e subsequente alienação ao terceiro de nome 

Elcio em 20/01/2005, tendo informação de sua venda, posteriormente, ao 

requerido Quinteliano Trento. Dentre os pedidos de mérito a parte autora 

postula pela condenação dos requeridos “no pagamento de todos 

eventuais valores devidos por manutenção indevida do veículo vendido ao 

segundo réu a contar do dia 15-04-2005, quer o seja a título de créditos 

públicos, multa e emolumentos até que se ultime sua transferência ou 

mesmo baixa do veículo do nome do autor junto ao Detran” Em sede de 

tutela de urgência requer seja determinado a suspensão dos efeitos do 

protesto apresentado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

(Protocolo nº 00023/7287). Todavia, o pedido, nos moldes que que foi 

formulado, encontra óbice na disposição do artigo 18 do Código de 

Processo Civil, ressalvada a comprovação do caráter de ressarcimento do 

pleito. Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, em 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos moldes 

do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007463-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIZUE MUROFUSE (REQUERIDO)

MAURO EIITI MUROFUSE (REQUERIDO)

EZIRO MUROFUSE (REQUERIDO)

 

RENOVO a intimação para a parte requerente efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça através de guia de arrecadação, nos termos 

do art. 4º do Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual 

deverá ser apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerido para apresentar as contrarrazões ao recurso de 

Apelação Id 19713651.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000902-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH (EMBARGANTE)

JOHN ALBERTO LEHNEN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BREVES WASHINGTON (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDER DIAS OAB - SP181905 (ADVOGADO(A))

 

PJe nº 1000902-41.2020.8.11.0037 Embargos à Execução Embargantes: 

Anesio Rieth e John Alberto Lehnen Embargado: Fábio Breves Washington 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução opostos por Anesio Rieth e 

John Alberto Lehnen em face de Fábio Breves Washington, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram, postulando pela homologação judicial e extinção 

processual (Num. 29673095). Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o 

procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, 

homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, 

caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Baixe-se a anotação nominal restritiva. 

Certifique-se nos autos da ação principal. Sem custas processuais 

remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Honorários advocatícios consoante pactuado. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 23 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006292-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABINAEL BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que o laudo médico foi aportado retro, intimo as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001102-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL DE SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001102-48.2020.8.11.0037. AUTOR(A): EDIVAL DE SOUSA OLIVEIRA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001192-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN DE SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001192-56.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GILDERLAN DE SOUSA 

OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 
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após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA NERI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002856-59.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE CRISTINA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002856-59.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Adrielle Cristina 

da Rosa Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. Preenchidos 

os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007062-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES BARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a informação contida na certidão da Oficial de Justiça, Id. 

n. 30100578, acerca do falecimento da parte autora, intimo o advogado da 

parte autora para colacionar nos autos documento comprobatório da 

informação oficiosa, bem como para requerer o que entender oportuno. 

Prazo: 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001254-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 
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conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008372-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (REQUERIDO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos aceca da diligência ID 

22566123, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000368-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR COSTA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001222-91.2020.8.11.0037. AUTOR(A): EDIVALDO ALVES DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 
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analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000484-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO EFIGENIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000484-40.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Savio Efigenio da 

Silva Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 
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substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEIXOTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001224-61.2020.8.11.0037. AUTOR(A): VANDERLEI PEIXOTO DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003806-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENIA MARTINS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1003806-68.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 
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(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Wenia Martins 

Lima Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002857-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA HELENA NEVES MARTINEZ GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002857-44.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Natalia Helena 

Neves Martinez Goncalves Requerida: Porto Seguro Cia. de Seguros 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Natalia Helena Neves 

Martinez Goncalves em face de Porto Seguro Cia. de Seguros, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes de integralizada a relação 

jurídica processual, a parte autora desistiu da ação (Num. 21910340). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. È O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO 

A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais, eis que o pedido de desistência 

ocorreu antes da integralização da relação jurídica processual. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 09 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005342-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRAI DIAS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005342-51.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Maria Irai Dias 

Araújo Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 
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o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 10 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005290-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005290-55.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Julio Cesar 

Oliveira Junior Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

A parte requerida apresentou discordância a desistência do autor, 

postulando pelo regular prosseguimento do feito. Assim, considerando o 

entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio requerimento 

administrativo, DETERMINO a intimação da parte requerente para que 

protocole o pedido administrativamente ou comprove por envio de e-mail, 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição 

inicial. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, ou aportando aos autos o 

protocolo administrativo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008182-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

COTTON MARIN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1008182-34.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A REQUERIDO: COTTON MARIN LTDA - ME O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 06 de maio de 2020, às 15 h 

00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de março de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000902-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH (EMBARGANTE)

JOHN ALBERTO LEHNEN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BREVES WASHINGTON (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDER DIAS OAB - SP181905 (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestarem acerca da resposta do Ofício - 

documento anexo. Prazo: 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000108-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MACEDO DELNONDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1000108-20.2020.8.11.0037 Tutela Provisória Antecipada em Caráter 

Antecedente Requerente: Ronaldo Adriano da Silva Requerido: Jonatam 

Macedo Delmondes Vistos etc. Trata-se de Tutela Provisória Antecipada 

em Caráter Antecedente proposta por Ronaldo Adriano da Silva em face 

de Jonatam Macedo Delmondes, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, em síntese, na compra de 

um lote de terras localizado às margens do córrego rico, na data de 18 de 

novembro de 2019, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), o qual 

foi pago com a entrega de um veículo Caminhão da Marca Mercedez Bens, 

Ano 1976, Cor Branca, Renavam 0007107924, Placa HQG 0785, no valor 

de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sendo devolvido a diferença 

ao requerente, ocorre que ao chegar ao local havia um terceiro Sr. Nelson 

Pereira Marques, realizando uma construção, o qual informou ter 

comprado o imóvel no mês de outubro de 2019, ao tentar localizar o 

requerido não logrou êxito. Em sede de tutela provisória de urgência 

requer que seja efetuado o bloqueio do veículo via RENAJUD. A petição 

inicial foi instruída com documentos. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

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

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, há documentos que 

evidenciam a probabilidade do direito, notadamente o instrumento particular 

de compromisso de compra e venda firmado entre as partes (Num. 

27906469), bem como fotocópia do contrato de compra e venda do mesmo 

bem imóvel realizado em nome do terceiro (Num. 27906474). Há, 

outrossim, risco de dano e resultado útil ao processo ante o caráter móvel 

do bem objeto da dação em pagamento. Não há, por fim, risco de 

irreversibilidade da decisão ou periculum in mora inverso. Isso posto, 

preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória 

de urgência e determino o bloqueio via Sistema RENAJUD. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 

apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela 

cautelar, nos moldes do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena 

de cessação da eficácia e extinção processual. Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000108-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MACEDO DELNONDES (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que a propriedade do veículo encontra-se registrado no 

nome de parte diversa da lide, conforme comprovante anexo, intimo a 

parte requerente para manifestação. Prazo: 15 dias.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133799 Nr: 5849-68.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA MELLO 

DELMONDES O CAMPOS - OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 85/86.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143938 Nr: 1590-93.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S/A, MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:, DIVANIR MARCELO DE 

PIERI - OAB:, EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:MT/ 13733, PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARÃES - 

OAB:5959/MT, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS POMPERMAYER - 

OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579-MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363MT, TATIANI 

PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 516.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135734 Nr: 7356-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FREO, MARLON CRISTIANO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 

4.722-A, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAFAEL BUSS - 

OAB:7023-B, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 592/593.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169426 Nr: 5003-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLERIS RAVANELLO, ANA CLARA RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA, 

VILSON BORTOLANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso 

e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrências das 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus), CANCELO a audiência de instrução designada às f. 177.

Outrossim, diante da necessidade de readequação das pautas de 

audiências do Gabinete da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste, dado a Portaria supramencionada, em momento oportuno, com o 

retorno das atividades forenses, o ato será reagendado.

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO (EXECUTADO)

JUNIO GOMES ROSALIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1002455-31.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO, JUNIO 

GOMES ROSALIS Vistos. Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos veículos descritos no ID nº 

26948116, no endereço indicado (ID nº 27678532). Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000035-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO BRADESCO em 

face de CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados. Alega a requerente que firmou Contrato de Financiamento 

com o requerido, concedendo um crédito no valor líquido de R$ 32.067,36 

(trinta e dois mil sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), que 

deveria ser pago em 48 prestações, cujo vencimento da última parcela 

estava previsto para o dia 27/01/2018, destinado à aquisição de um 

veículo alienado fiduciariamente, VW FOX 1.0 TOTAL FLEX, ano 2009, cor 

VERMELHA, Chassi n.º 9BWAA05ZXA4102253 e placa NJE4495, 

Renavam: 00195743326. Aduz que a requerida deixou de adimplir as 

prestações vencidas a partir de 27/07/2015 e requereu, liminarmente, a 

busca e apreensão do veículo alienado. No ID nº 13011050, liminar de 

busca e apreensão, esta devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no ID nº 25477260. Devidamente citada, a 

parte requerida não apresentou contestação. No ID nº 27683870, 

manifestação da parte requerente pugnando pelo julgamento do feito. É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que, o 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. A parte requerida foi devidamente citada (ID nº 

25373110), contudo, não contestou a ação e não efetuou o depósito 

judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é 

cabível o julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II do 

Código de Processo Civil. Nesse passo, em que pese tal presunção ser 

relativa, as alegações do autor encontram respaldo no conjunto probatório 

acostado com a inicial, que comprova o negócio entabulado entre as 

partes, bem como nos documentos que demonstram a constituição em 

mora da requerida. Presumindo-se que os fatos alegados na inicial são 

verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar 

a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ademais, insta consignar que para 

a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor, requisitos estes demonstrados nos autos. 

Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. 1. Mora configurada mediante notificação extrajudicial 

encaminhada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. 

Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69. 3. 

Revelia. Inexistência de prova inequívoca do pagamento. Mora 

configurada. Manutenção da sentença de procedência. RECURSO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, 

Julgado em 19/04/2012)”. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da 

parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Ainda, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil). Oficie-se ao DETRAN desta Comarca, comunicando a 

autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a 

terceiros que indicar. Transitada em julgado a sentença, certifique-se. 

Após, arquivem-se os autos com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002455-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO (EXECUTADO)

JUNIO GOMES ROSALIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003129-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALECIO MICHELON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003129-72.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ALECIO MICHELON REU: 

BANCO BRADESCO Vistos. Sobre a petição de Id nº 28345305, diga a 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação no 

prazo legal, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004143-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVEIA & SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1004143-91.2018.8.11.0037 EXEQUENTE: JBS S/A EXECUTADO: GOVEIA 

& SOUZA LTDA ME - ME Vistos. Sobre a exceção de pré-executividade 

apresentada no ID nº 28460072, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005872-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TRAJANO DOS SANTOS OAB - MT9171/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005766-30.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Vistos. Intime-se a 

parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos certidão 

atualizada da matrícula dos imóveis indicados, bem como dívida atualizada, 

quando, então, serão analisados os pedidos de ID nº 28177783. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIA ROSA DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

JOSE EDNILDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MALAGUETA RESTAURANTE E DELIVERY LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003487-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003487-71.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: AILTON DOS SANTOS SILVA Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que, no ID nº 18514109, foi determinada a citação por edital 

da parte executada, tendo o curador especial apresentado defesa por 

negativa geral, conforme ID nº 28179282. No entanto, os embargos à 

execução não se confundem com a contestação, pois possuem natureza 

jurídica de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. 

Deste modo, diante da sua natureza jurídica, não se admite propositura por 

"negativa geral", de modo que deverá conter alguma das alegações 

elencadas no artigo 917 do Código de Processo Civil, pois o oferecimento 

de defesa genérica que não traz qualquer elemento capaz de 

desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a execução. Assim, 

REJEITO a impugnação por negativa geral de ID nº 28179282. Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004612-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004612-74.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: JURACI PEREIRA DOS 

SANTOS - ME Vistos. Compulsando os autos, verifico que, no ID nº 

21992092, foi determinada a citação por edital da parte executada, tendo o 

curador especial apresentado defesa por negativa geral, conforme ID nº 

28182903. No entanto, os embargos à execução não se confundem com a 

contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, 

incidental ao processo de execução. Deste modo, diante da sua natureza 

jurídica, não se admitepropositura por "negativa geral", de modo que 

deverá conter alguma das alegações elencadas no artigo 917 do Código 

de Processo Civil, pois o oferecimento de defesa genérica que não traz 

qualquer elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que 

fundamentou a execução. Assim, REJEITO a impugnação por negativa 

geral de ID nº 28182903. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006630-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZINIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001522-53.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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A. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - DF40337 (ADVOGADO(A))

HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA OAB - 786.812.941-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. G. C. D. T. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001522-53.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): A. S. F. REPRESENTANTE: HAMARA ELIZABETH SARMENTO 

FERREIRA REU: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANO MORAL ajuizada 

por ARTHUR SARMENTO FERREIRA, menor representado por sua genitora 

HAMARA ELIZABETH SARMENTO FERREIRA, em face da UNIMED 

GOIÂNIA, todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que o requerente é autista e apresenta Síndrome do X-Frágil (CID Q99.2 e 

F84.0), bem como no ano de 2015 foi acometido pela Síndrome de 

Kawasaki, necessitando de terapia ocupacional com ênfase em 

integração sensorial, psicologia com intervenção em Análise do 

Comportamento Aplicada e fonoaudiologia com especialista em distúrbio do 

processamento auditivo e apraxia de fala, para uma melhora no seu 

quadro clínico por tempo indeterminado. Sustenta que o plano de saúde 

interrompeu os tratamentos, limitando os procedimentos recomendados 

pelos médicos que acompanham sua progressão. Assim, pugna, 

liminarmente, seja a requerida compelida a fornecer ou custear todas as 

terapias necessárias ao atendimento do menor, assim como todos os 

demais que forem prescritos, pelo tempo em que for necessário. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada 

caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser 

analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de 

Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico que a 

parte requerida limitou as sessões anuais de terapias ao beneficiário 

ARTHUR, conforme diretriz de utilização da Resolução Normativa nº 

428/17 da ANS. No entanto, consta nos autos prescrição médica quanto à 

necessidade do tratamento das terapias pleiteadas na inicial, tendo em 

vista o diagnóstico de Autismo, além da tenra idade da criança (08 anos), 

que se encontra em fase de crescimento e desenvolvimento, de modo que 

exige a continuidade imediata dos tratamentos. Nesse sentido: PLANO DE 

SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS. TERAPIA ABA. LIMITES DE 

SESSÕES. TUTELA ANTECIPADA. EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA. 

MULTA COMINATÓRIA. Decisão que deferiu tutela antecipada ao autor, a 

fim de que a ré custeie integralmente tratamento terapêutico por método 

ABA, com equipe multidisciplinar nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, 

psicopedagogia, terapia ocupacional (em abordagem sensorial), 

psicomotricidade, equoterapia, hidroterapia, musicoterapia e 

acompanhamento médico, pelo prazo indicado e com reembolso dos 

pagamentos já realizados, no prazo de cinco dias, sob pena de multa 

diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Irresignação do plano de saúde réu. 

Terapias de tratamento de autismo por método ABA. Alegação de limitação 

anual de número de sessões, conforme diretrizes de utilização (DUT) da 

RN 428/17 da ANS. Descabimento. Ausência de probabilidade na limitação 

das sessões. Inteligência da súmula 92 do TJ-SP. Descabimento da 

cobrança de coparticipação em caso de superação do limite de sessões, 

pelos mesmos fundamentos. Equoterapia e hidroterapia. Ausência de 

probabilidade do direito. Possibilidade de utilização de outros métodos 

terapêuticos (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e 

psicologia), normalmente disponibilizados pelas operadoras de planos de 

saúde. Multa cominatória. Fixação de limite máximo, em R$ 100.000,00 

(cem mil reais). Inteligência do artigo 537, § 1º, do CPC. Decisão 

parcialmente reformada, para, mantida a concessão da tutela antecipada 

quanto à ausência de limites de sessões às terapias ABA, fonoaudiologia, 

psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional com abordagem sensorial, 

psicomotricidade e musicoterapia, afastar a obrigação de custeio de 

equoterapia e hidroterapia, bem como para fixar o limite total de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para a multa cominatória aplicada. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21874814820188260000 SP 

2187481-48.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 06/11/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/11/2018). PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS. 

TERAPIA ABA. LIMITES DE SESSÕES. TUTELA ANTECIPADA. MULTA 

COMINATÓRIA. Insurgência da operadora ré contra decisão que deferiu 

em parte a tutela antecipada à autora. Terapias de tratamento de autismo 

por método ABA. Alegação de limitação anual de número de sessões, 

conforme diretrizes de utilização (DUT) da RN 428/17 da ANS. 

Descabimento. Ausência de probabilidade na limitação das sessões. 

Inteligência da súmula 92 do TJ-SP. Descabimento da cobrança de 

coparticipação em caso de superação do limite de sessões, pelos mesmos 

fundamentos. Multa cominatória. Decisão reformada nesse ponto. 

Redução da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. 

Inteligência do artigo 537, § 1º, do CPC. Recurso parcialmente provido. 

(TJ-SP - AI: 22153144120188260000 SP 2215314-41.2018.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 05/02/2019, 3ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019) Dessa forma, 

considerando que a negativa infundada da requerida coloca em risco o 

retardo do desenvolvimento e crescimento da infante, o pedido liminar 

deve ser deferido. Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a requerida 

forneça ou custeie todas as terapias necessárias ao atendimento do 

menor, no prazo de 10 (dez) dias, conforme prescrição médica de ID nº 

30509499. Intimem-se. Sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o 

artigo 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à 

primazia da autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o 

dia 18 de junho de 2020, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador, na 

“sala de conciliação” na sede do Fórum. Cite-se e intime-se o empresa 

requerida para comparecer a audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Esclareço que a dispensa da audiência de 

conciliação ou mediação ocorre, apenas, se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, 

conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006243-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH (EMBARGANTE)

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006243-82.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: PAULO LEANDRO GRUBA 

PECH, TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH EMBARGADO: RURAL 

PRIMAVERA LTDA Vistos. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

ajuizados por PAULO LEANDRO GRUBA PECH em desfavor de RURAL 

PRIMAVERA LTDA, devidamente qualificados nos autos. No ID 27534955, 

determinada a intimação da parte requerente para comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias, contudo, intimada, não se manifestou, conforme certidão de ID n. 

29324765. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, denota-se que foi oportunizado à parte exequente emendar a inicial, 

a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, 

sem que fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal 

hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. Nesse sentido, segue Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 

456, in litteris: “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível. § 1º Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei”. Ante o exposto, em conformidade como o 

disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, III, do mesmo códex. Sem custas e honorários, visto que na 

hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004180-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HORTO & HORTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004180-84.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: HORTO & HORTO LTDA REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA Vistos. Defiro a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio ou o imóvel rural da parte requerido. Para tanto, 

intime-se a parte requerente para recolher as diligências necessárias, 

expeça-se mandado para penhora, avaliação e intimação. A penhora 

deverá recair exclusivamente sobre bens de elevado valor ou aqueles que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 

Havendo interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos 

bens penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se o requerente 

ou represente por ele indicado como depositário. Caso contrário, o próprio 

possuidor será nomeado como depositário, independentemente de 

qualquer outra formalidade. Efetivada a penhora, deverá ser lavrado o 

competente auto, intimando-se o requerido na mesma oportunidade. 

Registre-se que eventual impenhorabilidade poderá ser arguida em até 5 

(cinco) dias após a realização da diligência pelo Oficial de Justiça. Não 

havendo impugnação, manifeste-se o requerente, em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias, indicando as providências que 

entender pertinentes, recolhendo as despesas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004086-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CLARES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004086-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: FABIO CLARES 

PEREIRA Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos 

pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

alegando, em síntese, que a decisão de ID nº 22519861 foi omissa quanto 

ao decurso do prazo de consolidação da propriedade. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, constato que, de fato, 

houve omissão na decisão atacada, uma vez que não analisou a 

consolidação da propriedade após o decurso do prazo determinado, de 

modo que deve ser sanada. Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a 

omissão na decisão de ID nº 22519861, fazendo constar: “(...) Consigno 

que, não tendo havido o pagamento do débito total, consolida-se a 

propriedade do bem em mãos da instituição financeira, nos termos do 

artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/ 1969. (...)" Sem prejuízo, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID nº 22519861, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004086-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CLARES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDIR DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO WIEBELLING OAB - PR24151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001127-95.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NEIDIR DE SOUZA VIEIRA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Defiro o requerimento de ID 30398038. 

Proceda-se a exclusão e a inclusão dos advogados, conforme requerido. 

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de ID 28584260. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 
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do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007014-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JORGE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007014-94.2018.8.11.0037 AUTOR(A): DONIZETE JORGE RODRIGUES 

DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Sobre a petição retro, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001298-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FELIX DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001298-52.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ADALBERTO FELIX DE OLIVEIRA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ADALBERTO FELIX DE 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados 

nos autos. Analisando a petição retro, em que a parte autora informa o 

envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras tentativas frustradas 

desta em receber os documentos e realizar o protocolo administrativo, 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001387-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GONCALVES BELLINE FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001387-75.2019.8.11.0037. AUTOR(A): REGINALDO GONCALVES 

BELLINE FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida porREGINALDO 

GONCALVES BELLINE FILHO em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição retro, em que a 

parte autora informa o envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras 

tentativas frustradas desta em receber os documentos e realizar o 

protocolo administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005921-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005921-62.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA EXECUTADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por 

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA em face do UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 27288345, comprovante de pagamento da 

condenação, evidenciando que a parte executada efetuou o pagamento 

da integral da obrigação. No ID nº 27643484, manifestação da parte 

exequente requerendo expedição de alvará do valor depositado. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se o alvará judicial eletrônico em favor da parte exequente, 

conforme os dados bancários de ID nº 27643484, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial. Após arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005857-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1005857-52.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO em 

face de FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO, devidamente 

qualificados nos autos. No ID 30334551, a parte requerente junta aos 

autos o acordo entabulado entre as partes e pugna pela sua homologação 

e extinção do feito, bem como informa a restituição do veículo, conforme 

termo assinado pelas partes no ID 30334556. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 

procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 30334551, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007348-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARROS POLIZELLI (REQUERIDO)

F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007348-94.2019.8.11.0037 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO REQUERIDO: F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME, 

FERNANDO BARROS POLIZELLI Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de 

F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME e FERNANDO BARROS POLIZELLI, 

todos devidamente qualificados nos autos. No ID 30230431, a parte 

requerente informa o acordo entabulado entre as partes juntamente com o 

interessado JEOVA COPETI VIANA JUNIOR, oportunidade em que 

esclarece que o veículo objeto da lide será pago pelo terceiro interessado, 

o qual ficará com a propriedade do bem, após a quitação na forma 

ajustada. Ao final, pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes juntamente com o 

terceiro interessado JEOVA COPETI VIANA, devidamente qualificado, 

representados por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 30230431, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001355-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001355-36.2020.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI em face de OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO 

DEFENTE, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30471593, 

as partes, juntamente com MAURO DEFENTE, realizaram composição 

amigável nestes autos e, nos autos nº 1001354-51.2020.811.0037, 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos enos autos nº 1001354-51.2020.811.0037, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

suspensão e a posterior extinção do feito. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Determino a suspensão do processo até o cumprimento da 

obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso 

para sentença. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006980-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006980-85.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FABIANO ANTONIO 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por OMNI FINANCEIRA S/Aem face de FABIANO ANTONIO DOS 

SANTOS, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do veículo: marca VOLKSWAGEN GOL, modelo 

CHEVROLET/CELTA LIFE/ LS 1.0, chassi nº 9BGRZ48F0AG308522, ano 

de fabricação 2010, cor PRATA, placa NLI5758. Juntou documentos. 
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Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e Aviso de 

Recebimento (ID nº 26644410). Assim, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006980-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006980-85.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FABIANO ANTONIO 

DOS SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por OMNI FINANCEIRA S/Aem face de FABIANO ANTONIO DOS 

SANTOS, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do veículo: marca VOLKSWAGEN GOL, modelo 

CHEVROLET/CELTA LIFE/ LS 1.0, chassi nº 9BGRZ48F0AG308522, ano 

de fabricação 2010, cor PRATA, placa NLI5758. Juntou documentos. 

Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e Aviso de 

Recebimento (ID nº 26644410). Assim, defiro liminarmente a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Outrossim, conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de inclusão de 

restrição ao veículo indicado na exordial, através do sistema RENAJUD. 

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo 

segundo, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006980-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006983-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMPOS DE SOUZA (REQUERIDO)
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 180 de 798



PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006983-40.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VERA LUCIA CAMPOS 

DE SOUZA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

B.V. FINANCEIRA S.A. C.F.I. em face de FABIO SOUSA DOS SANTOS, 

ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato 

de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, 

para aquisição do veículo: marca VOLKSWAGEN GOL, modelo 

CHEVROLET/VECTRA ELEGAN. 2.0, chassi nº 9BGAB69W08B233736, 

ano de fabricação 2008, cor BRANCA, placa NJD2401. Juntou 

documentos. Decido. A mora está comprovada pela Notificação 

Extrajudicial e Aviso de Recebimento (ID nº 26646417). Assim, defiro 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, 

devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, cumpra-se a 

apreensão do bem, independentemente de distribuição de carta precatória, 

conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Deixo de 

proceder a inclusão de restrição no veículo indicado no Sistema RENAJUD, 

tendo em vista estar registrado em nome de terceiro. Tratando-se de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo:  1001354-51.2020.8 

1001354-51.2020.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de OLINEIDE 

APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 30471617, as partes, juntamente com MAURO DEFENTE, 

realizaram composição amigável nestes autos e nos autos nº 

1001355-36.2020.811.0037, pugnando pela homologação do acordo e a 

suspensão do feito até a liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 

procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos e nos autos nº 

1001355-36.2020.811.0037, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção 

do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado no ID nº 30471617 para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. 

Determino a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos 

termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi 

integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso para extinção. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004491-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAVALCANTE MORITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1004491-75.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

GUILHERME CAVALCANTE MORITA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

em face de GUILHERME CAVALCANTE MORITA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 27943618, a parte autora pugnou pela 

desistência e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte requerente. Sem honorários, visto 

que não se formou o contraditório. Verifico que não existem inclusões de 

restrições no Sistema RENAJUD. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo:  1001354-51.2020.8 

1001354-51.2020.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de OLINEIDE 

APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 30471617, as partes, juntamente com MAURO DEFENTE, 

realizaram composição amigável nestes autos e nos autos nº 

1001355-36.2020.811.0037, pugnando pela homologação do acordo e a 

suspensão do feito até a liquidação final da dívida. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 
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procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos e nos autos nº 

1001355-36.2020.811.0037, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção 

do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado no ID nº 30471617 para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. 

Determino a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, nos 

termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi 

integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso para extinção. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006666-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1006666-42.2019.8.11.0037 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: 

FABIANO DALLOCA DE PAULA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB em face de FABIANO DALLOCA DE 

PAULA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 27538972, 

as partes realizaram composição amigável nestes autos e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a suspensão e a posterior extinção do feito. Assim sendo, como 

as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão. Determino a suspensão do processo até o cumprimento da 

obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

se o acordo foi integralmente cumprido. Após certifique-se e concluso 

para sentença. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001283-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PATRICIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001283-20.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOAO CARLOS PATRICIO Vistos. Analisando a matricula 

apresentada no Id nº 23055338, verifico que à referida matrícula 

encontra-se encerrada, em virtude da abertura de nova matricula 

conforme a AV.17 M.5.663. Assim, indefiro o pedido de penhora a termo 

do imóvel apresentado. Deste modo, proceda-se a intimação do exequente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005285-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA DA SILVA - MERCADO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005285-96.2019.8.11.0037 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP MARIA NILZA 

DA SILVA - MERCADO - ME Vistos. Considerando as tentativas 

infrutíferas de citar a parte requerida, DEFIRO o pedido retro. Após, sendo 

inexitosa a intimação por Oficial de Justiça, proceda-se a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA, nos termos do artigo 275, § 2º, do Código de Processo 

Civil, no endereço constante no ID nº 27790454, conforme pugnado pelo 

exequente. Certificado o decurso do prazo sem manifestação pela parte 

executada, nomeio como curador especial a Defensoria Pública atuante 

nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005285-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA DA SILVA - MERCADO - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005963-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BEE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA (REU)

PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005963-14.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANDRE LUIS BEE REU: 

PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI, 

THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA Vistos. Certifique-se quanto 

ao decurso do prazo para a parte requerida para apresentar defesa. 

Após, remetam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005027-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOELLNER RUFINO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005027-86.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: CAROLINE GOELLNER RUFINO Vistos. Intime-se a parte autora, 

por meio de seu advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Não havendo manifestação, intime-se 

a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos 

para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG FRIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

KLEBER ROBERTO VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003240-56.2018.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT BIG FRIOS EIRELI - EPP e outros 

Vistos. Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, 

cite-a via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil. Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000495-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000495-69.2019.8.11.0037 

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO HILARIO JOSE MOLINA Vistos. 

Cumpra-se integralmente o despacho anterior de ID 28149746 , expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001745-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARTINS PEREIRA DA CRUZ FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001745-40.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILSON MARTINS PEREIRA DA 

CRUZ FILHO Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária 

proceda a conversão da ação para Cumprimento de Sentença. Intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de 

acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata 

expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de não 

pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do 

artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002286-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAI ROCHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002286-73.2019.8.11.0037. AUTOR(A): IVAI ROCHA DOS SANTOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por IVAI ROCHA DOS 

SANTOSI em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados 

nos autos. Analisando a petição retro, em que a parte autora informa o 

envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras tentativas frustradas 

desta em receber os documentos e realizar o protocolo administrativo, 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LAMUNIEL VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001303-74.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CELIO LAMUNIEL VILELA REU: 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por CELIO LAMUNIEL VILELA 

em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. 

Analisando a petição retro, em que a parte autora informa o envio de 

e-mail a parte requerida, após inúmeras tentativas frustradas desta em 

receber os documentos e realizar o protocolo administrativo, recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Oportuno ressaltar que até o presente momento não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende 

esclarecer que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004664-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO CABRERA MACHADO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES OAB - MT12843/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA CAETANO DE AGUIAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIZ PRIMON CANELLO OAB - MT27205/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004664-02.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIS GUSTAVO CABRERA 

MACHADO DE FREITAS EXECUTADO: OLINDA CAETANO DE AGUIAR 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente apresentou 

sua defesa nos autos da presente ação.. Assim, conforme dispõe o § 1º 

do artigo 914 do Código de processo Civil, intime-se o advogado(a) 

subscritor(a) da petição de ID nº 27671210 para que proceda-se a 

redistribuição imediata dos embargos à execução em dependência da 

ação executiva. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001404-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. N. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001404-14.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: NILO NERES PEREIRA 

Vistos. Conforme entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, 

mostra-se cabível a inserção de restrição de circulação, via RENAJUD, 

nas ações de busca e apreensão, no escopo de efetivar o cumprimento 

da decisão liminar, quando válida a notificação extrajudicial realizada, e 

inexistindo elementos que fragilizem a mora do devedor. Neste sentido, 

cita-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE 

CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O 

ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o 

lançamento de restrição de circulação, via RENAJUD, para efetivação da 

tutela pretendida. 2. Agravo em Recurso Especial conhecido. Recurso 

Especial conhecido e não provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 

2018/0109149-3; MG; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 

21/06/2018; Pág. 4234) Ante o exposto, defiro o pedido de restrição do 

veículo objeto da lide via sistema RENAJUD. Sem prejuízo, expeça-se 

mandado de busca e apreensão e citação no endereço indicado (ID nº 

27989225) conforme requerido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002284-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILTON GABRIEL BORGES PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002284-06.2019.8.11.0037. AUTOR(A): EDEILTON GABRIEL BORGES 

PORTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por EDEILTON GABRIEL 

BORGES PORTO em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, 

qualificados nos autos. Analisando a petição retro, em que a parte autora 

informa o envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras tentativas 

frustradas desta em receber os documentos e realizar o protocolo 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000001-44.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: ADRIANE IOLANDA 

LERNER KUMM, OLGA IOLANDA LERNER Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que, no ID nº 21395873, foi realizada a citação por hora certa da 

parte executada, tendo o curador especial apresentado defesa por 

negativa geral, conforme ID nº 28131098. No entanto, os embargos à 

execução não se confundem com a contestação, pois possuem natureza 

jurídica de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. 

Deste modo, diante da sua natureza jurídica, não se admite propositura por 

"negativa geral", de modo que deverá conter alguma das alegações 

elencadas no artigo 917 do Código de Processo Civil, pois o oferecimento 

de defesa genérica que não traz qualquer elemento capaz de 

desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a execução. Assim, 

REJEITO a impugnação por negativa geral de ID nº 28131098. Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 
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cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002183-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DEFENTI (EXECUTADO)

MAURO DEFENTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OLINEIDE APARECIDA GRANZOTTO DEFENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

IZAURA APARECIDA SABADINI DEFENTI (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO JUNIOR DEFENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO DEFENTE NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIANE DE FATIMA LAGUNA DEFENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002183-66.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: LUIZ DEFENTI, MAURO 

DEFENTI Vistos. Analisando os autos, verifico que o executado 

apresentou bem imóvel a penhora (Id nº 24343139), pugnando pela 

averbação da penhora na matricula do imóvel. No Id nº 24857007, o 

exequente manifesta o desinteresse no imóvel nomeado a penhora pela 

parte executada, tendo em vista já possuir bem dado como garantia pelos 

executados e seus intervenientes garantidores. Em que pese o 

requerimento do executado, entendo que tal pleito não merece prosperar, 

vez que há um imóvel dado em garantia na cédula de credito firmada com 

o banco exequente, bem como pelo fato de ser indispensável a anuência 

do credor hipotecário para alteração do bem dado em garantia. Nesse 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BÁNCARIO. GARANTIA 

HIPOTECÁRIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. 

ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA – É indispensável a anuência do credo hipotecário para a 

alteração dos termos de negócio voluntariamente celebrado entre as 

partes. Por consequência, a substituição do bem dado em garantia 

contratual se condiciona à concordância do credor – O silêncio do credor 

ao pedido de substituição do bem dado em garantia não importa anuência 

tácita. (TJ-MG – SI: 10460150021174001 MG, Relator: José Marcos Vieira, 

Data do Julgamento: 14/11/2018, Data da Publicação: 23/11/2018) Ante o 

exposto, indefiro o pedido de substituição do bem dado em garantia pelo 

imóvel nomeado no Id nº 24343139, ante a anuência do credor. 

Considerando a não quitação da dívida, a execução do crédito recairá 

sobre referido bem foi dado em garantia hipotecária na Cédula de Crédito 

Bancária, conforme artigo 835, §3º, do Código de Processo Civil. Ainda, 

verifico que a parte exequente pleiteia pela penhora a termo do imóvel 

dado em garantia. Entretanto, encontra-se pendente a intimação dos 

intervenientes garantidores para tomem conhecimento da presente ação. 

Deste modo, postergo a análise do pedido de penhora a termo do imóvel, 

matriculado sob o número 18.738, para momento posterior a intimação dos 

intervenientes garantidores. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001145-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005576-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES - ME (EXECUTADO)

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a carta precatória no 

prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005963-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BEE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA (REU)

PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 185 de 798



quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001924-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA (REU)

FABIO JUNIOR STRAPASSON (REU)

PANIFICADORA ATACADO E VAREJO CATARINENSE LTDA (REU)

MARCOS RIBEIRO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para comprovar a distribuição da Carta Precatória 

no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002638-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SOUSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002638-65.2018.8.11.0037 VANUSA 

SOUSA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada porVANUSA 

SOUSA DOS SANTOS em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

27842863, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID 

27968459, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 27968459). Em seguida, nada mais sendo 

requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO VILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DANIEL HASSE (REU)

JULIANO HASSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000798-20.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CELIO VILANI REU: JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE 

Vistos. Em que pese o teor da manifestação da parte autora de ID 

22965461 , entendo que não houve preclusão ante o fato de a parte 

requerida não ter depositado os honorários do perito no prazo assinalado, 

muito menos houve litigância de má-fé. Não obstante, o fato de a parte 

requerida ter pago os honorários periciais diretamente na conta do perito, 

não tem o condão de tornar o perito imparcial a pondo de ser necessário a 

nomeação de outro perito. Por fim, registro que não houve a realização da 

perícia na data outrora marcada em razão da ausência de tempo hábil da 

Secretaria deste juízo em intimar as partes, tendo em vista que os autos 

estavam concluso, fato este de impede a movimentação de atos 

processuais pela Secretaria. Dito isto, mantenho a nomeação do perito e, 

por oportuno, intime-o para que indique nova data para realização de 

perícia. Após, intimem-se as partes. Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, bem como para informar se ainda possuem 

interesse na realização da audiência de instrução e julgamento. Sem 

prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora sobre o cumprimento da decisão de 

ID (17811969 ) no que se refere a determinação de exclusão dos ID’s 

repetidos de nº 13188113 e nº 13190959. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003488-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA BRESSAN (EXECUTADO)

TAMARA BRESSAN - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para informar o endereço atualizado dos 

executados no prazo de 15( quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001992-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MION (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007479-06.2018.8.11.0037 AURINO 

JOSE DE SOUZA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por AURINO JOSE DE 

SOUZA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30030722 a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 30433011, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 
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expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº30433011). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006255-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006255-96.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS, qualificados nos autos. Analisando a petição 

retro, em que a parte autora informa o envio de e-mail a parte requerida, 

após inúmeras tentativas frustradas desta em receber os documentos e 

realizar o protocolo administrativo, recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006249-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006249-89.2019.8.11.0037. AUTOR(A): EDIMARCIO MARTINS 

RESPLANDE REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Certifique-se o necessário 

e remeta os autos ao Tribunal de Justiça/MT, com nossas homenagens. 

Cumpra-se. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006263-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006263-73.2019.8.11.0037. AUTOR(A): GERALDO ALVES DE ALMEIDA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Certifique-se o necessário e remeta os 

autos ao Tribunal de Justiça/MT, com nossas homenagens. Cumpra-se. 

PRIMAVERA DO LESTE, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003141-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. (REQUERENTE)

G. C. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. D. O. (REQUERIDO)

V. C. P. (REQUERIDO)

K. C. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003141-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DIRCEU DOMINGUES, 

GRACIELE CARBONERA DOMINGUES REQUERIDO: KENIA CAMILO 

PEREIRA, JOAO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA Vistos. Ante o teor da 

petição retro, determino a retificação do polo passivo da ação, dando-se 

as devidas alterações de praxe nos registros processuais, INCLUINDO-SE 

como parte requerida VILMA CAMILO PEREIRA. Em seguida, procedam-se 

as citações das partes requeridas no endereço indicado, conforme 

requerido pela parte autora no ID nº 22721585. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006186-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MJ CANUTO BRINQUEDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006186-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: MJ CANUTO BRINQUEDOS LTDA - EPP Vistos. Ciente da 

interposição de Agravo de Instrumento. Aguarde-se o julgamento do 

referido recurso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001718-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA HELENA RODRIGUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001718-57.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: CICERA HELENA RODRIGUES SIQUEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o requerido arguiu preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. A parte requerida argumentou a carência 

da ação pela falta de interesse de agir, por não ter a requerente 

demonstrado a irregularidade ou ilegalidade dos serviços prestados. 

Contudo, constato que o objeto deste feito cinge-se na controvérsia 

acerca da legalidade da cobrança conforme o consumo de energia, sendo 

lícito pugnar seu direito mediante a propositura da presente ação, 

consoante disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Refutada a referida preliminar e estando presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Ainda, verifico que consta no ID nº 28131137 pedido formulado pela parte 
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requerente de perícia consistente no medidor de consumo de energia para 

fins de constatação de irregularidade, bem como de perícia referente aos 

cálculos apresentados, visando apurar se observaram os critérios 

previstos na Resolução da ANEEL quando da indicação do débito, os 

quais defiro. Para tanto, nomeio como perito judicial o IBEC - Instituto 

Brasileiro de Estudos Científicos, Av. Rubens de Mendonça, 1856 – sala 

408, Bosque da Saúde - CEP 78050-000, Cuiabá-MT, Fone/Faz: +55 (65) 

3052-7636, e-mail: contato@ibecbrasil.com.br, o qual deverá ser intimado 

para designar perito habilitado com especialidade técnica para realização 

da perícia, o qual deverá apresentar currículo, com comprovação da 

especialização, e formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pelo Estado, tendo em vista a gratuidade 

da justiça deferida ao autor. Consigno que, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados (artigo 2º, §3º, da 

Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem prejuízo, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. O desempenho do 

encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as 

disposições dos artigos 466 e 473, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil. Com a aceitação do encargo, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, §1º, Código de Processo Civil). Com a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, bem como para informar se há necessidade de 

realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005553-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005553-53.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): NELSO MARCON REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que o requerido arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. A 

parte requerida argumentou a carência da ação pela falta de interesse de 

agir, por não ter a requerente demonstrado a irregularidade ou ilegalidade 

dos serviços prestados. Contudo, constato que o objeto deste feito 

cinge-se na controvérsia acerca da legalidade da cobrança conforme o 

consumo de energia, sendo lícito pugnar seu direito mediante a propositura 

da presente ação, consoante disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Com relação ao pedido de inversão do ônus da 

prova, formulado pela parte requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 

8.078/90, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 

ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Refutada a referida preliminar e 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003265-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003265-35.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: DIVINO ALVES DE JESUS Vistos. Intime-se o advogado 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO, o qual protocolou a petição de ID nº 

30568026, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à juntada de 

procuração, sob pena de desentranhamento. Após, certifique-se e 

remetam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005517-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE MACHADO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005517-11.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): DORALICE MACHADO BARBOSA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

requerida arguiu preliminares, de modo que passo a analisá-las. O 

requerido argumentou a inépcia da inicial, haja vista que a requerente não 

teria atendido aos requisitos da petição inicia. No entanto, tal preliminar não 

merece acolhimento, vez que a exordial é clara e permitiu o pleno exercício 

de defesa pelas partes requeridas, de modo que o acolhimento da 

preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada 

à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito 

material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao 

julgamento de mérito. Outrossim, a alegação de ausência de pretensão 

resistida, não merece guarida, haja vista que o acesso à justiça está 

previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que diz: “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.”, 

que também pode ser chamado também de princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional ou princípio do direito de ação. É assente na 

jurisprudência a desnecessidade de prévio esgotamento da seara 

administrativa para que possa ser ajuizada demanda judicial para 

cobrança de seguro obrigatório. Assim, afastadas as preliminares, e 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Defiro o pedido de produção de 

provas de ID 28257534 e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/06/2.020, às 14h30min. Fixo como pontos controvertidos: a 

contratação da requerida pela parte requerente sobre os supostos 

empréstimos discutidos nestes autos, bem como a gravação contida nos 

autos (ID’s 25991503 e 25991504). Caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e 

seus patronos, ressaltando que se presumirão confessados os fatos 

contra eles alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. 

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. 
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Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006411-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar as partes, para 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MARQUES MANSAN (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15( 

quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000048-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO REGIS RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (DEZ) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000006-95.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): A. J. D. D. S., ADRIENE APARECIDA DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico há questões 

preliminares lançadas pela defesa, de modo que passo a apreciá-las. 

Alega a requerida inépcia da petição inicial por ausência de interesse de 

agir. É assente na jurisprudência a desnecessidade de prévio 

esgotamento da seara administrativa para que possa ser ajuizada 

demanda judicial para cobrança de seguro obrigatório. Ademais, a exordial 

é clara e permitiu o pleno exercício de defesa pela ré, de modo que o 

acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça 

efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como 

instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para 

inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual afasto a 

referida preliminar. Refutada a referida preliminar, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: nexo de causalidade entre 

o acidente e as lesões, bem como o grau das lesões sofridas. Refuta-se 

também a preliminar que argui a necessidade de pedido administrativo 

anterior, haja visto que a contestação de mérito configura a resistência da 

requerida em conceder o seguro. Senão, vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - 

NEXO DE CAUSALIDADE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

dos Recursos Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas 

ações de cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida 

e necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. Todavia, se a ré oferece contestação de mérito e não 

efetua o pagamento, resta configurada, de forma inequívoca, sua 

resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do 

provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir. O 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para o ajuizamento 

da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, uma vez que a 

necessária comprovação do acidente pode ser feita através de qualquer 

outro meio de prova em direito admitido. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir a partir da data do 

pagamento parcial.(TJ-MG - AC: 10000181015371001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 

29/11/2018). Refutadas as preliminares, e estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Sem prejuízo, para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como 

perito para atuar neste processo, sendo que os dados do referido perito 

estão disponíveis no Sistema Apolo. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos a serem formulados pelas 

partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no 

valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Ainda, considerando que a 

hipossuficiência da parte requerente torna impossível ou de difícil 

consecução a esta o pagamento dos honorários periciais, bem como a 

aplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso 

em apreço, determino a inversão do ônus probatório, devendo a 

seguradora requerida efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 373, §1º, Código de 

Processo Civil. Neste sentido: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 

CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 
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1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, ambos do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar de assistente técnico, podendo o autor, no mesmo 

prazo, apresentar seus de quesitos (artigo 465, §1º, Código de Processo 

Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o perito para indicar data 

para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se, em seguida, as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474 do CPC). O prazo para 

apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo comum 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 

477, parágrafo único, CPC). Com a juntada do laudo, expeça-se alvará 

para liberação dos honorários periciais em favor do perito. Ainda, defiro o 

pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/08/2020, às 13h30min. 

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, 

intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando 

que se presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000689-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO DEBACKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA (REU)

ALYSSON SOUSA CAVALCANTE DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ALVORI CEZAR (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, devendo 

ser encaminhado a este Juízo a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004206-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar 

sobre a petição id. 30620666, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007457-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca do 

laudo pericial, bem como, para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA TEREZINHA FLECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002315-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005270-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IURI FRANCO ROCHA (EMBARGANTE)

GILBERTO BELINATO (EMBARGANTE)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EMBARGANTE)

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DE BIO CONTROLE FARROUPILHA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre os embargos de declaração 30486420 e 30571204 

respectivamente, no prazo legal, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ALVORI CEZAR (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG FRIOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

KLEBER ROBERTO VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL PROCESSO n. 1003240-56.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 

24.268,77 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, 

Liminar, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO 

GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Endereço: Avenida São João, 306, 

Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BIG FRIOS EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA CUIABA, 2100, Quadra 

023, Lote 017, Sala 001, CIDADE PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 Nome: KLEBER ROBERTO VIEIRA Endereço: RUA 

MANAUS, 2131, PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: E.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

,atualmente que se encontra em lugar incerto e não sabido para no prazo 

de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829, caput, do CPC) no valor de R$ 24.268,77, sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. RESUMO DA INICIAL:A Exequente é credora dos 

Executados pela obrigação originária, líquida certa e exigível (art. 783 CPC) 

de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) representados pela 

Cédula de Crédito Bancário nº 113776, aprovada através de uma 

operação de repasse do crédito em 30 de agosto de 2017, 

disponibilizando na conta corrente nº 36153, agência 4345, titularidade do 

Executado em 01/09/2017, a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas, 

iniciando em 10/10/2017, e a última em 10/09/2020. Para garantir o crédito 

concedido pela Exequente, os Executados deram em alienação fiduciária o 

seguinte bem3 : - um veículo de Marca/ModeloFiat/DobloEssence 1.8, Flex, 

Ano 2011/2012, Cor Vermelha, Renavam00373638979, Chassi 

9BD11960901087831, Placa HAP5628; Necessário consignar, que os 

Executados adimpliram apenas as cinco primeiras parcelas integralmente e 

a sexta parcialmente, restando inadimplentes com as demais parcelas. A 

dívida exequenda atualizada até a data de 09/05/2018 perfaz o montante 

de R$ 24.268,77 (vinte e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e 

setenta e sete centavos) conforme planilha de atualização anexa4 e em 

obediência ao artigo 798, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

DECISÃO:Vistos.Ante a impossibilidade de citar a parte executada 

pessoalmente, cite-a via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada 

no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 191 de 798



DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MEINHARDT (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1001908-88.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 79.216,31 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO Endereço: Rua Blumenau, 551, esquina Avenida 

Cuiaba, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GIOVANI MEINHARDT Endereço: AVENIDA PORTO 

ALEGRE, 798, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 

3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

caput, do CPC) no valor de R$ 79.216,31, sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. RESUMO DA INICIAL:A exequente é credora do 

executado pela obrigação líquida, certa e exigível de R$ 79.216,31(Setenta 

e nove mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), posição do 

débito em 09.05.2017, representada pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

Nº B40530253-1 ora anexada, juntamente com a respectiva ficha gráfica 

da operação. Neste sentido, vejamos os ensinamentos de Carnelutti1 

sobre as peculiaridades de um título executivo: “O título é certo quando 

não há dúvida acerca de sua existência; líquido, quando inexiste suspeita 

concernente ao seu objeto; e exigível, quando não se levam objeções 

sobre sua atualidade.” 2. A dívida encontra-se vencida, diante do 

descumprimento das obrigações assumidas no título exequendo, tudo em 

razão de inadimplência verificada consistente no não pagamento das 

parcelas. Sobre a exigibilidade da dívida o artigo 786 do Código de 

Processo Civil é claro ao dispor: Art. 786. “A execução pode ser 

instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e 

exigível consubstanciada em título executivo.” 3. Tentada de todas as 

formas a solução extrajudicial para o litígio, inclusive através de protesto, 

este foi infrutífero, não restando outra alternativa a exequente senão 

recorrer ao judiciário, para fazer valer o seu direito. ISTO POSTO REQUER 

a V. Exa., que seja determinada a citação, nos termos do artigo 829 do 

Código de Processo Civil do executado: GIOVANI MEINHARDT, no 

endereço já informado no preâmbulo desta, para que efetue o pagamento 

no prazo de 03 (três) dias, do seu débito atualizado no montante de R$ 

79.216,31(Setenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e um 

centavos), a ser acrescido dos encargos contratuais lançados na ficha 

gráfica em anexo, incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, a serem 

fixados de acordo com o § 2º do artigo 85 do NCPC. DECISÃO: 

Vistos.Ante a impossibilidade de citar a parte executada pessoalmente, 

cite-a via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere 

realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020.Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005315-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005315-34.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 23 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003428-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TADAO NUMASAWA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003428-83.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: ROBERTO TADAO NUMASAWA Vistos. Trata-se 

de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT em face de ROBERTO TADAO NUMASAWA, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 
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os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta demanda 

pelo executado, inclusive honorários advocatícios, conforme informado 

pela parte exequente no Id nº 24035865. Com efeito, o artigo 924 do 

Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, 

c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

parte executada. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios, visto que já foram pagos administrativamente. Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 13 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008062-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES JOSE MARCELINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1008062-88.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004222-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MANUEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1004222-36.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico 

que não foi possível expedir o RPV do Sr. Aparecido Manuel dos Santos 

em virtude da irregularidade de sua situação cadastral junto à Receita 

Federal. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para regularização. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004639-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA PREDEBON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1004639-86.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006353-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1006353-81.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007387-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1007387-91.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005278-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEITE DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005278-07.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 24 de março de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002978-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002978-43.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: L.E. RODRIGUES PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de N L.E. 

RODRIGUES PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., na qual a 

parte exequente informa o pagamento integral do débito executado e, 

assim, requer a extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pela parte executada, conforme informado pelo exequente. Com 

efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, 

II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

parte executada. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios, visto que já foram pagos administrativamente. Após 

certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 
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Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000812-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARD ARTHUR HENNIES (EXECUTADO)

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

ADM HOLDINGS, LLC (EXECUTADO)

NELSON GONZALES FILHO (EXECUTADO)

MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI (EXECUTADO)

ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES (EXECUTADO)

MATTHEW JAMES JANSEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000812-72.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADM DO BRASIL LTDA, LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES, 

MATTHEW JAMES JANSEN, NELSON GONZALES FILHO, MARCELO 

ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI, ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY, 

ADM HOLDINGS, LLC, BERNARD ARTHUR HENNIES Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ADM DO BRASIL LTDA, na qual a parte exequente informa o pagamento 

integral do débito executado e, assim, requer a extinção do feito. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve a 

quitação do débito objeto desta demanda pelo executado, conforme 

informado no id n. 29715549. Com efeito, o artigo 924 do Código de 

Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, 

em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte 

executada. Deixo de condenar a parte executada em honorários 

advocatícios, ante a quitação do FUNJUS, conforme comprovante de id n. 

29677723. Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes 

e ao desbloqueio de contas. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003245-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA DEUSENI DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003245-44.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ODILON DE SOUZA OLIVEIRA, 

MARIA DEUSENI DE OLIVEIRA SOUZA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com a juntada da carta precatória, dê-se 

vista dos autos as partes para apresentação de memoriais no prazo legal. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de dezembro de 2019. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001465-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. (IMPETRANTE)

THURAM - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. (IMPETRANTE)

WYNALDA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE LANGE ZANETTI OAB - SP369299 (ADVOGADO(A))

CAMILA ABRUNHOSA TAPIAS CHUSTER OAB - SP224124 

(ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA AKIE UTUMI OAB - SP138911 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário da Fazenda do Município de Primavera do Leste (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001465-35.2020.8.11.0037. 

IMPETRANTE: SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA., 

THURAM - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA., WYNALDA - 

AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DA 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por 

SCHILACCI - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA., THURAM - 

AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA. e WYNALDA - 

AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA., contra ato do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DA FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Aduzem, em síntese, que seus sócios cotistas 

integraram em seus capitais sociais 1/3 do Lote denominado Fazenda 

Santa Adriana, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste sob nº 62 do livro 2-A, matrícula nº 25.572, e 1/3 do 

Lote denominado Fazenda Fortuna, registrado perante o Cartório de 

Registro de Imóveis de Primavera do Leste sob nº 61 do livro 2-A, 

matrícula nº 25.569. Relatam que, tempos após a integralização, os sócios 

integrantes do quadro societário das impetrantes realizaram a cessão das 

quotas sociais com reserva de usufruto a seus herdeiros e se retiraram 

das sociedades empresárias, mantendo-se como usufrutuários em cargos 

de gerência das impetrantes. Alegam que os requerimentos de imunidade 

do ITBI nas operações de integralização dos lotes rurais perante o 

Município de Primavera do Leste/MT foram indeferidos, sob o argumento 

de que os sócios teriam se retirado das sociedades impetrantes 

anteriormente ao registro da integralização na matrícula dos lotes rurais, o 

que impediria o gozo da imunidade aventada. Assim, requerem a 

concessão de liminar para que se determine à autoridade coatora que se 

abstenha, pessoalmente ou por seus subordinados, de exigir o ITBI sobre 

a integralização dos lotes denominados Fazenda Santa Adriana e Fazenda 

Fortuna, registrados perante o Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste sob nºs 25.572 e 25.569, respectivamente; bem como 

para que se abstenha de tomar qualquer medida que importe denegação 

de certidões negativas ou inscrição do nome das impetrantes em 

cadastros de devedores como CADIN, SERASA ou SPC, até o julgamento 

da ação. É o breve relato. Fundamento e decido. De início, imperioso 

destacar que o artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09 prevê a viabilidade de o 

magistrado conceder liminar em favor da parte impetrante, ante a 

existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne 

ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança. Como é cediço, para a 

concessão de liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do 

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

Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da 

liminar a comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do 

direito líquido e certo, e não apenas aparência do direito, como nas 

cautelares. Neste sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO ATÉ O 

ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR 

– DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS – FUMUS BONI IURIS E 

PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS 

CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. A 

teor do art. 7º, III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS 

requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) 

a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado 

possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final. 

(...).” (STJ - AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012). O § 2º 

do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar 

que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza” (1003670-90.2016.8.11.0000, 
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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 

23/05/2017). Hely Lopes Meirelles assim instrui: "Direito líquido e certo é o 

que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 

e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a 

sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança". 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 13.ª ed. São Paulo: RT, 

1989, p. 13). No caso sub judice, a parte impetrante requer a concessão 

de imunidade de pagamento de Imposto Sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis Inter Vivos – ITBI, previsto no art. 156, §2°, inciso I, da Constituição 

Federal; nos arts. 36 e 37 do Código Tributário Nacional e nos arts. 206 e 

206-A do Código Tributário do Município de Primavera do Leste/MT. Sobre 

o assunto, veja-se o que dispõe a Constituição Federal: Art. 156. Compete 

aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 

bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...) § 2º O imposto previsto 

no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, 

nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 

incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 

casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda 

desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil. Destarte, da análise dos dispositivos legais e do posicionamento 

doutrinário e jurisprudencial, constato que, no caso dos autos, há que se 

acolher o pedido da parte impetrante, vez que a Constituição Federal, o 

Código Tributário Nacional e o Código Tributário do Município de Primavera 

do Leste/MT excluem a opção de imunidade apenas na hipótese de a 

atividade preponderante do adquirente for a venda ou locação de 

propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 

Neste sentido, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – 

Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de bem imóvel do sócio ao 

capital social da empresa – Imunidade tributária constante do art. 156, § 

2º, inciso I, da CF – Inexistência de comprovação municipal de que a 

impetrante tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens 

ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil e de que o 

imóvel em discussão tenha valor venal maior do que o capital social 

integralizado, o que afastaria a concessão da benesse – Sentença 

mantida – Recursos Oficial e Voluntário da Municipalidade não providos. 

(TJ-SP - APL: 10212265420188260506 SP 1021226-54.2018.8.26.0506, 

Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 27/06/2019, 14ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/07/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE 

CAPITAL SOCIAL - IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, INCISO I DA 

CR/88 - FINALIDADE DE FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA 

EMPRESA - PERÍODO DE AFERIÇÃO DE ATIVIDADE PREPONDERANTE , 

PREVISTO NO ART. 37, § 2º DO CTN - INAPLICABILIDADE AO CASO 

CONCRETO - AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA - 

DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL - 

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

imunidade do ITBI em relação à transmissão de bens ou direitos 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital 

encontra-se prevista no art. 156, § 2º, inciso I da CR/88. 2. A imunidade 

prevista no texto constitucional aplica-se tão somente à hipótese de 

integralização do capital social da empresa, visto que o intento do 

constituinte é permitir o fomento da atividade empresarial, permitindo que 

empresas, que já estejam em atividade, possam integralizar seu capital 

social mediante a doação de imóveis, sem que o ITBI constitua ônus para a 

sociedade. 3. Se, no caso concreto, foi apurada, a ausência de atividade 

econômica da empresa, e que os imóveis doados não se destinam ao 

fomento de atividades comerciais da empresa, que tem como objeto social 

a administração de bens próprios e a compra e venda de imóveis próprios, 

torna-se desnecessário o transcurso do período de apuração previsto no 

art. 37, § 2º do CTN, uma vez que já apurados os elementos necessários 

para a denegação do benefício. Precedente desta 6ª Câmara Cível em 

julgamento ampliado. 4. Eventual desconstituição da decisão 

administrativa, ante a sua presunção de legalidade, demanda, segundo 

jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, dilação probatória, 

incabível na estreita via mandamental eleita. 5. Recurso desprovido. 

(TJ-MG - AC: 10460180004216001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de 

Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019). Ante o exposto, 

presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para 

DETERMINAR à autoridade coatora que se abstenha, pessoalmente ou por 

seus subordinados, de exigir o ITBI sobre a integralização dos lotes 

denominados Fazenda Santa Adriana e Fazenda Fortuna, registrados 

perante o Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste sob ns. 

25.572 e 25.569, bem como para que se abstenha de tomar qualquer 

medida que importe denegação de certidões negativas ou inscrição do 

nome das impetrantes em cadastros de devedores como CADIN, SERASA 

ou SPC, no que se refere aos fatos relativos a estes autos, até o 

julgamento deste mandamus. Notifique-se a autoridade coatora do 

conteúdo desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que entender necessárias. Após o decurso do prazo para 

informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002637-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FAGUNDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002637-46.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ROBSON FAGUNDES DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por ROBSON 

FAGUNDES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, 

no ano de 2016, ocasionando fratura do membro superior direito e 

traumatismo craniano, o que diminuiu significativamente sua capacidade 

laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de 

auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

26290573). Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 27526728, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação a contestação no ID nº 28854349. É o relatório. 

Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades 

a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o 

trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido 

ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução 

parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao 

benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi 

categórica em afirmar que o periciado se encontra temporariamente 

incapacitado, além do fato do requerente ser jovem (27 anos), podendo se 

reabilitar. Portanto, considerando que o requerente ainda não foi 

submetido a todos os tratamentos necessários, não há que se falar, por 

ora, em consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer 

natureza. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DO INSS 

PROVIDA. - O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, 

disciplinado pelo art. 86 da Lei n. 8.213/91 e pelo art. 104 do Decreto n. 
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3.048/99, concedido ao segurado quando, "após a consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia". - No caso, a perícia judicial atestou que o autor 

sofreu acidente de trânsito, ficando incapacitado temporariamente para 

atividades laborais. - Não comprovada a redução permanente da 

capacidade laboral, não está configurada a contingência necessária à 

concessão de auxílio-acidente. Benefício indevido. - Invertida a 

sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, 

conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do Novo CPC. 

Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do 

referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita. - Apelação 

c o n h e c i d a  e  p r o v i d a .  ( A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

0031372-25.2017.4.03.9999/SP - RELATOR: Juiz Federal Convocado 

Rodrigo Zacharias, Data de Julgamento 29/11/2017). Dessa forma, uma 

vez que não comprovada a redução permanente da capacidade para o 

exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o 

benefício pleiteado. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

- AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

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

Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002488-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINO DA GUIA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002488-50.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JONAS LINO DA GUIA SOUZA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por JONAS LINO 

DA GUIA SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano 

de 2018, ocasionando fratura luxação da clavícula direita, sendo 

submetido a tratamento cirúrgico, o que diminuiu significativamente sua 

capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de 

auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

26290571). Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 26459618, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação a contestação no ID nº 27221127. É o relatório. 

Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades 

a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o 

trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido 

ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução 

parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao 

benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi 

categórica em afirmar que o requerente não apresenta limitações para o 

desempenho de suas atividades. Dessa forma, uma vez que não 

comprovada a redução da capacidade para o exercício da atividade 

laboral, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado. 

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. - Verificado que o 

segurado não apresenta sequela em razão do trauma no cotovelo, bem 

assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é indevida a 

concessão de auxílio acidente (Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 

10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como 

indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão 

independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No 

caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando 

em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução 

da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão 

da parte autora. 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 

0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 1 4 3 0 6 2 7 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019). Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004384-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FRANCISCA TRAMPUSCH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004384-31.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOSIANE FRANCISCA 

TRAMPUSCH REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por 

JOSIANE FRANCISCA TRAMPUSCH em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de 

trânsito, no ano de 2018, ocasionando fratura no membro inferior direito 

(pé), o que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, 

requer, por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial 

realizado por perito judicial (ID nº 27082920). Devidamente citado, o 

requerido contestou no ID nº 27717334, requerendo a improcedência do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação a 

contestação no ID nº 28854364. É o relatório. Fundamento e decido. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 
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com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da 

capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais. O 

auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para 

o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência 

(artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos autos, pelos documentos 

trazidos junto a inicial, reputo não configurado o direito da parte 

requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia 

médica afirmar que a requerente não realiza qualquer tipo de tratamento, 

além do fato de ser pessoal jovem (23 anos), podendo se reabilitar. 

Outrossim, em que pese o laudo constatar certa limitação para o 

desempenho das atividades, não ficou comprovado que a requerente está 

impedida de exercer suas atividades habituais em razão da alegada 

redução da incapacidade, pois não há nos autos comprobação das 

atividades exercidas anteriormente e as prejudicadas após o acidente. 

Ainda, da análise do laudo médico pericial realizado junto ao INSS (ID nº 

27717335), foi possível constatar que após o acidente sofrido a 

requerente apenas realizou tratamento conservador de imobilização com 

“bota ortopédica” pelo período de 2 meses, não demonstrando sequela 

permanente. Dessa forma, uma vez que não comprovada a redução 

permanente da capacidade para o exercício da atividade laboral, não há 

como conceder à parte requerente o benefício pleiteado. Vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. - 

Verificado que o segurado não apresenta sequela em razão do trauma no 

cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é 

indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG 

- AC: 10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006076-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006076-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GRAZIELA FERREIRA DA 

SILVA ALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

proposta por GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, 

ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2017, ocasionando fratura 

no cotovelo esquerdo e luxação acrômio clavicular esquerda, sendo 

submetida a tratamento cirúrgico, o que diminuiu significativamente sua 

capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de 

auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

21203922). Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 21441766, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação a contestação no ID nº 26206336. É o relatório. 

Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades 

a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o 

trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido 

ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução 

parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao 

benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi 

categórica em afirmar que a requerente se encontra temporariamente 

incapacitada. Portanto, considerando que a requerente ainda não foi 

submetida a todos os tratamentos necessários, não há que se falar, por 

ora, em consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer 

natureza. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DO INSS 

PROVIDA. - O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, 

disciplinado pelo art. 86 da Lei n. 8.213/91 e pelo art. 104 do Decreto n. 

3.048/99, concedido ao segurado quando, "após a consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia". - No caso, a perícia judicial atestou que o autor 

sofreu acidente de trânsito, ficando incapacitado temporariamente para 

atividades laborais. - Não comprovada a redução permanente da 

capacidade laboral, não está configurada a contingência necessária à 

concessão de auxílio-acidente. Benefício indevido. - Invertida a 

sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, 

conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do Novo CPC. 

Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do 

referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita. - Apelação 

c o n h e c i d a  e  p r o v i d a .  ( A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

0031372-25.2017.4.03.9999/SP - RELATOR: Juiz Federal Convocado 

Rodrigo Zacharias, Data de Julgamento 29/11/2017). Dessa forma, uma 

vez que não comprovada a redução permanente da capacidade para o 

exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o 

benefício pleiteado. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

- AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

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

Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000633-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000633-36.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELAINE PEDROSO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por ELAINE 

PEDROSO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2017, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 197 de 798



ocasionando fratura de trauma torácica, o que diminuiu significativamente 

sua capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão 

de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

20674880). Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 21063595, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação a contestação no ID nº 23987302. É o relatório. 

Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades 

a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o 

trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido 

ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução 

parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao 

benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi 

categórica em afirmar que a requerente se encontra temporariamente 

incapacitada, podendo ir para permanente caso não se submeta a 

reabilitação com fisioterapia. Portanto, considerando que a requerente 

ainda não foi submetida a todos os tratamentos necessários, não há que 

se falar, por ora, em consolidação das lesões decorrentes do acidente de 

qualquer natureza. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITOS 

NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DO INSS 

PROVIDA. - O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, 

disciplinado pelo art. 86 da Lei n. 8.213/91 e pelo art. 104 do Decreto n. 

3.048/99, concedido ao segurado quando, "após a consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia". - No caso, a perícia judicial atestou que o autor 

sofreu acidente de trânsito, ficando incapacitado temporariamente para 

atividades laborais. - Não comprovada a redução permanente da 

capacidade laboral, não está configurada a contingência necessária à 

concessão de auxílio-acidente. Benefício indevido. - Invertida a 

sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, 

conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do Novo CPC. 

Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do 

referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita. - Apelação 

c o n h e c i d a  e  p r o v i d a .  ( A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

0031372-25.2017.4.03.9999/SP - RELATOR: Juiz Federal Convocado 

Rodrigo Zacharias, Data de Julgamento 29/11/2017). Dessa forma, uma 

vez que não comprovada a redução permanente da capacidade para o 

exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o 

benefício pleiteado. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

- AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

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

Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000642-95.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000642-95.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VINICIOS SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por 

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de 

trânsito, no ano de 2017, ocasionando fratura no antebraço esquerdo, o 

que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, 

por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial (ID nº 20674881). Devidamente citado, o requerido 

contestou no ID nº 21063597, requerendo a improcedência do pedido, uma 

vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício. Impugnação a contestação no ID nº 

23987305. É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física 

para o trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será 

concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 

86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 

8.213/91). No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte 

requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia 

médica que foi categórica em afirmar que o requerente se encontra 

temporariamente incapacitado, de modo que, por ser jovem (25 anos), 

pode voltar ao trabalho habitual se bem reabilitado. Portanto, considerando 

que o requerente ainda não foi submetido a todos os tratamentos 

necessários, não há que se falar, por ora, em consolidação das lesões 

decorrentes do acidente de qualquer natureza. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

LAUDO MÉDICO PERICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO 

INDEVIDO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. - O auxílio-acidente é um 

benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo art. 86 da Lei n. 

8.213/91 e pelo art. 104 do Decreto n. 3.048/99, concedido ao segurado 

quando, "após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". - No caso, a 

perícia judicial atestou que o autor sofreu acidente de trânsito, ficando 

incapacitado temporariamente para atividades laborais. - Não comprovada 

a redução permanente da capacidade laboral, não está configurada a 

contingência necessária à concessão de auxílio-acidente. Benefício 

indevido. - Invertida a sucumbência, condeno a parte autora a pagar 

custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da 

fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do 

Novo CPC. Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 

3º, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita. - Apelação 

c o n h e c i d a  e  p r o v i d a .  ( A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º 

0031372-25.2017.4.03.9999/SP - RELATOR: Juiz Federal Convocado 

Rodrigo Zacharias, Data de Julgamento 29/11/2017). Dessa forma, uma 

vez que não comprovada a redução permanente da capacidade para o 

exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o 

benefício pleiteado. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

- AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA. - Verificado que o segurado não apresenta sequela em 

razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da 

capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente (Lei 

8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 

08/05/2018). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

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

Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 
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honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006333-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006333-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO LUIZ DE CASTRO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por MARCELO 

LUIZ DE CASTRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano 

de 2017, ocasionando fratura na perna esquerda, sendo submetido a 

tratamento cirúrgico, o que diminuiu significativamente sua capacidade 

laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de 

auxílio-acidente. Laudo pericial realizado por perito judicial (ID nº 

21209672). Devidamente citado, o requerido contestou no ID nº 21961346, 

requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação a contestação no ID nº 23705337. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que o processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. A questão controvertida cinge-se quanto à perda/diminuição da 

capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais. O 

auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das 

lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para 

o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência 

(artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos autos, verifico que restou 

comprovada a diminuição da capacidade para o trabalho exercido pelo 

requerente, notadamente após a perícia médica afirmar que o periciado se 

encontra incapaz parcial e permanente, com diminuição da força muscular 

no MIE (membro inferior esquerdo), artrose do tornozelo e dor. Dessa 

forma, comprovada a redução da capacidade para o exercício da 

atividade laboral, o benefício pleiteado pelo requerente deve ser acolhido. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. A percepção do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente exige o preenchimento simultâneo de 

dois requisitos: (a) ocorrência de acidente de qualquer natureza, e (b) que 

após a consolidação das lesões resultem sequelas que impliquem redução 

da capacidade para o trabalho que exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 

8.213/91. 2. No caso concreto, a análise dos autos demonstra que a 

requerente sofreu acidente motociclístico, o que é confirmado pelo laudo 

pericial anexado, que atesta ainda a redução da capacidade para o 

trabalho. 3. Demonstrada a condição de segurada da autora ao RGPS, 

bem como a redução de sua capacidade laborativa, mostra-se devido o 

reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, 

em face da comprovação dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. 4. O Termo inicial de concessão do auxílio-acidente é o dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme preconiza o § 2º do 

art. 86 da Lei de Benefícios. 5. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009, tendo em vista a 

imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI 

nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do RESP nº 

1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC. 6. Juros de mora fixados em 

1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa 

até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando serão 

reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

aplicados nas cadernetas de poupança. 7. Honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da 

sentença de procedência, nos termos do enunciado 111, da Súmula do e. 

Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 

00154616520184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

14/11/2018). Nessa toada, constato que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista 

que, preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Quanto ao termo inicial do benefício auxílio-acidente, o 

STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do 

auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for 

pago ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio 

requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo 

inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação (ARE 

1006507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

26/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

04/11/2016 PUBLIC 07/11/2016). Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do 

salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), 

devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou 

até a data do óbito da segurada. As quantias correspondentes às 

parcelas em atraso são devidas a partir da cessação do auxílio-doença 

(30/12/2017 – ID nº 15354356), acrescidas de correção monetária e juros 

moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá 

acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000329-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA COUTINHO NUNES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000329-37.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ISABEL CRISTINA COUTINHO 

NUNES BARRETO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por ISABEL CRISTINA NUNES BARRETO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em 

síntese, ter sofrido um acidente de trânsito, no ano de 2016, ocasionando 
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fratura de platô tibial direito, sendo submetida a tratamentos cirúrgicos, o 

que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, 

por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial (ID nº 21203928). Devidamente citado, o requerido não 

apresentou contestação, conforme certidão de ID nº 23201922. É o 

relatório. Fundamento e decido. De início, tendo em vista a ausência de 

apresentação de contestação pela parte requerida, DECRETO SUA 

REVELIA, com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, 

assinalo que, apesar de não ter apresentado contestação no prazo 

estipulado, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

não se aplicam os efeitos materiais da revelia. Com efeito, o artigo 345, II, 

do Código de Processo Civil, dispõe que não se aplicam as disposições 

atinentes à confissão ficta e os efeitos da revelia previsto no artigo 344 do 

CPC, já que o litígio versa sobre direitos indisponíveis. No mais, verifico 

que o processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas 

ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais 

de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, 

assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um 

julgamento com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se 

quanto à perda/diminuição da capacidade física para o trabalho ou para 

atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva 

da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), 

independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No caso dos 

autos, verifico que restou comprovada a diminuição da capacidade para o 

trabalho exercido pela requerente, notadamente após a perícia médica 

afirmar a limitação que reduziu a capacidade laborativa da periciada. 

Dessa forma, comprovada a redução da capacidade para o exercício da 

atividade laboral, o benefício pleiteado pela requerente deve ser acolhido. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 1. A percepção do benefício 

previdenciário de auxílio-acidente exige o preenchimento simultâneo de 

dois requisitos: (a) ocorrência de acidente de qualquer natureza, e (b) que 

após a consolidação das lesões resultem sequelas que impliquem redução 

da capacidade para o trabalho que exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 

8.213/91. 2. No caso concreto, a análise dos autos demonstra que a 

requerente sofreu acidente motociclístico, o que é confirmado pelo laudo 

pericial anexado, que atesta ainda a redução da capacidade para o 

trabalho. 3. Demonstrada a condição de segurada da autora ao RGPS, 

bem como a redução de sua capacidade laborativa, mostra-se devido o 

reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, 

em face da comprovação dos requisitos necessários à concessão do 

benefício. 4. O Termo inicial de concessão do auxílio-acidente é o dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme preconiza o § 2º do 

art. 86 da Lei de Benefícios. 5. A correção monetária deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o 

INPC após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009, tendo em vista a 

imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI 

nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do RESP nº 

1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC. 6. Juros de mora fixados em 

1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa 

até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando serão 

reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

aplicados nas cadernetas de poupança. 7. Honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da 

sentença de procedência, nos termos do enunciado 111, da Súmula do e. 

Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação provida. (TRF-1 - AC: 

00154616520184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

14/11/2018). Nessa toada, constato que a parte requerente faz jus ao 

benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista 

que, preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Quanto ao termo inicial do benefício auxílio-acidente, o 

STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio- 

acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago 

ao segurado, sendo que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio 

requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo 

inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação (ARE 

1006507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

26/10/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 

04/11/2016 PUBLIC 07/11/2016). Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a parte requerida a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE, no valor correspondente a 50% do 

salário do salário-de-benefício (artigo 86, §1º, da Lei nº 8.213/91), 

devendo ser pago até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou 

até a data do óbito da segurada. As quantias correspondentes às 

parcelas em atraso são devidas a partir da cessação do auxílio-doença 

(31/08/2018 – ID nº 17527789), acrescidas de correção monetária e juros 

moratórios conforme versão mais atualizada do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de 

Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá 

acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre 

o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004221-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SMANIOTO ABI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004221-85.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVO SMANIOTO ABI JUNIOR REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE: LOAS – DEFICIENTE C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

ajuizada por IVO SMANIOTO ABI JUNIOR em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser 

portador de epilepsia de difícil controle, não conseguindo desenvolver 

qualquer tipo de labor e, ainda, não possui condições financeiras para 

prover sua própria subsistência, necessitando do amparo social por força 

do disposto na Lei nº 8.742/93. No id n. 14113319, o pedido liminar foi 

deferido. Realizado estudo socioeconômico (id n. 15790645), bem como 

laudo pericial por perito nomeado por este Juízo (id n. 25632773). 

Devidamente citado, o requerido não ofereceu contestação, conforme 

certidão de id n. 27835065. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

manifestou-se pela procedência do pedido inicial (id n. 29155481). É o 

relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifico que a pretensão posta na demanda 

merece acolhimento, visto que suficientemente comprovado que a parte 

requerente não possui meios de prover a própria mantença e nem de tê-la 

amparada por sua família. A Lei nº 8.742 de 1993, ao dispor sobre os 

Planos de Benefícios da Assistência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 203 da Constituição 

Federal, assevera em seu artigo 20, caput, com a redação dada pela Lei 

nº 12.435/2011: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 200 de 798



de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.” Na 

Carta Magna encontramos: “Art. 203. A assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: V- A garantia de um salário mínimo de beneficio 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei.” Para obtenção do amparo social, deverá 

a parte requerente preencher dois requisitos, tais como: ser portador de 

problemas físicos incapacitantes e estar impossibilitado de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por seus familiares. Analisando os 

autos, é de se notar que o perito médico constatou a incapacidade 

permanente do requerente, em razão das crises epiléticas de difícil 

controle e não previsíveis, podendo lhe expor a riscos (id n. 25632773). 

No que concerne ao segundo requisito, o estudo socioeconômico informa 

que a parte requerente reside com sua genitora e dois sobrinhos (15 e 06 

anos), sendo a única renda da família a aposentadoria de sua genitora no 

valor de um salário mínimo. Com efeito, aduz o artigo 20, §3º, da Lei nº 

8742/93, que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo”. Não obstante, a jurisprudência 

vem se firmando no sentido de que o disposto no parágrafo 3º do artigo 

20 da Lei 8.742/93, embora não fira a Constituição Federal, conforme 

assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, não contempla a única hipótese 

de concessão do benefício, e sim presunção objetiva de miserabilidade, de 

forma a admitir a análise da necessidade assistencial em cada caso 

concreto, mesmo que o quantum da renda per capita eventualmente 

ultrapasse o valor de ¼ (um quarto) do salário mínimo. Assim, no caso em 

testilha, restou demonstrado, através do estudo social mencionado acima, 

que o requerente faz parte de uma estrutura socioeconômica carente. 

Note-se que a parte requerente além de possuir as enfermidades 

constatadas no Laudo Pericial que o impossibilitam para o trabalho, não 

possui renda própria, vez que sobrevive do valor recebido referente a 

aposentadoria de sua genitora, de acordo com as informações prestadas 

no estudo socioeconômico realizado em sua residência. Em que pese às 

alegações do requerido, constata-se que deve ser concedido o benefício 

assistencial de prestação continuada, vez que o caso dos autos encontra 

guarida na Lei nº 8.742/93. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART 203, V, CF/88. LEI N.º 

8.742/93. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO 

DO BENEFÍCIO 1. Presentes os pressupostos legais para a concessão do 

benefício da prestação continuada denominado amparo social à pessoa 

portadora de deficiência física e ao idoso (art. 203 da CF/88 e art. 2º, V, 

Lei 8.742/93), ante a comprovação de que a parte requerente é deficiente 

e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família. 2. Nos termos do §2º, do art. 20, da Lei 8.742/93: 

"considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas". 3. O estudo sócio-econômico juntado aos autos evidencia que a 

parte autora enquadra-se na situação de miserabilidade. 4. Nos termos da 

jurisprudência deste TRF da 1ª Região, deve ser excluído, para fins de 

apuração da renda per capta, benefício assistencial ou previdenciário, de 

até um salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de 

mesmo valor paga à pessoa de qualquer idade. Deve ser excluído, 

portanto, tanto a renda quanto a pessoa que a recebe, para aferição do 

requisito. 5. Correção monetária com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. 6. Os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 7. Honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 

111 do  STJ.  8 .  Ape lação prov ida  (TRF1 –  Número 

0032876-61.2018.4.01.9199 Classe: APELAÇÃO CIVEL (AC). Relator(a): 

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA Data da 

publicação 30/04/2019). Dessa forma, constato que o requerente faz jus 

ao benefício o benefício assistencial de prestação continuada, nos termos 

da Lei nº 8.742/93 c/c artigo 203, V, da Constituição Federal, haja vista 

que preenchidos os requisitos legais, sendo de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido a conceder a parte requerente o benefício de AMPARO SOCIAL 

A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA no valor de um salário mínimo 

por mês, a partir do requerimento administrativo (09/09/2013 – id n. 

13814233), devendo ser desconsideradas as parcelas atingidas pela 

prescrição quinquenal. Correção monetária com base nos índices do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal e os juros de mora são devidos à 

razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% 

ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. Tendo em vista que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante da reiteração do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de 

determinar o estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 60 (sessenta) dias. Honorários advocatícios 

pelo réu, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005499-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAVILSON SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Nos termos regulamentares, tendo em vista os documentos 

sob ID: 11692611, 11692628 e 12034544 e seus respectivos correlatos, 

impulsiono o feito para intimar o advogado, Dr. DANTE RUBENS FERREIRA 

DE SANTANA - OAB/MT 26.556 - a juntar nos autos, no prazo de 15 dias, 

o(s) instrumento(s) relativo(s) à regularidade da representação 

processual do polo passivo, Vivo S.A., pelo escritório CORREA DA 

COSTA ADVOGADOS (ID: 25359651) ou pelo substabelecente indicado no 

ID: 25359657. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado 

eletronicamente) Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002236-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIANA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Tendo em vista que a sentença transitou em julgado; sem 

prejuízo do pagamento das custas judiciais condenadas em sentença (que 

serão cobradas ulteriormente pelo setor competente); impulsiono o 

processo para intimar a parte reclamante, por intermédio do(s) seu(s) 

advogado(s), acerca do cumprimento da sentença requerido nos autos 

digitais (ID: 27536986 e seus correlatos), para fins de adimplemento da(s) 
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obrigação(ões), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, 

de acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil. Primavera do 

Leste/MT, 24 de março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001918-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ato ordinatório Tendo em vista que a sentença transitou em julgado; sem 

prejuízo do pagamento das custas judiciais condenadas em sentença (que 

serão cobradas ulteriormente pelo setor competente); impulsiono o 

processo para intimar a parte reclamante, por intermédio do(s) seu(s) 

advogado(s), acerca do cumprimento da sentença requerido nos autos 

digitais (ID: 28974613), para fins de adimplemento da(s) obrigação(ões), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, de acordo com o 

artigo 523 do Código de Processo Civil. Primavera do Leste/MT, 24 de 

março de 2020. (Assinado eletronicamente) Gardênia Borges de Moura 

Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011446-13.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ROANI (REQUERIDO)

 

Intimo a requerente acerca da certidão negativa id 25394774, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera 

do Leste, 24 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001523-38.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE TRINDADE VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAIR DE OLIVEIRA BATISTA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001523-38.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: KAROLINE TRINDADE VIEIRA 

EXECUTADO: SINAIR DE OLIVEIRA BATISTA EIRELI Vistos, Cite-se a parte 

executada para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001526-90.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINDSOR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001526-90.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: HERMANN & HERMMAN LTDA - 

ME EXECUTADO: WINDSOR DA SILVA SANTOS Vistos, Intime-se a parte 

devedora para cumprir o acordo (Id. n°30518949) homologado na 

sentença de Id. n° 30518951, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, 

venham conclusos para deliberações. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de intimação, conforme dados constantes da petição inicial 

e planilha de débito. Primavera do Leste/ MT, 23 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001543-29.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: FRANCIELI DA SILVA Vistos, Cite-se a 

parte executada para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado 

da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, § 2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve a presente decisão como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-14.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001544-14.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS 

Vistos, Cite-se a parte executada para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora designar 

audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o encargo de 

depositário deve ficar preferencialmente com o credor, promovendo-se a 

competente remoção, ao passo que se a penhora recair sobre bens 

imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. 

Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes do art. 212, § 

2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se requerido. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de citação, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 
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2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011891-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS (EXECUTADO)

MATO GROSSO IMÓVEIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

 

Intimo o exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

26675638, no prazo de cinco dias, bem como requerer o que entender de 

direito. Primavera do Leste, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR CAMILO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1001583-11.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELISMAR 

CAMILO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILEI 

SCHUSTER POLO PASSIVO: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 13/07/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001274-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARICELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI BARALDI (EXECUTADO)

 

Intimo a exequente para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da 

devolução da intimação, conforme id 28038218, bem como requerer o que 

entender de direito. Primavera do Leste, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004614-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para, querendo, manifestar sobre o valor depositado 

(id 3004283), no prazo de 05 (cinco) dias. Primavera do Leste, 24 de 

março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005054-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005054-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SERGIO CADORE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Considerando o descumprimento da medida liminar (id. 

30616424), determino à reclamada que restabeleça a prestação de 

serviços à autora, consistente no religamento da energia elétrica da 

unidade consumidora n°6/888914-9, em nome de Sergio Cadore, no prazo 

de 05 (cinco) horas, sob pena de nova multa única que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Advirto à INCORRIGÍVEL RECLAMADA, 

DESRESPEITOSA NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS, RENITENTE 

NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, que já está a dever de multa o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo descumprimento das 

determinações anteriores no curso do processo. Intime-se, com urgência, 

inclusive no plantão, de preferência na pessoa do Gerente/Diretor, 

nominando-o e identificando-o o máximo possível na certidão, para que 

possa ser responsabilizado também penalmente em caso de 

recalcitrância. Após volte-me os autos conclusos para sentença. SERVE 

A PRESENTE DE MANDADO A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO 

NA ENERGISA DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

Primavera do Leste-MT, 24 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002334-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002334-66.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: NATALIE FERREIRA LIMA 

EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, Aguarde-se o 

período de suspensão no arquivo. Vindo nova manifestação, promova-se 

o desarquivamento. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLECY DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO Nos termos 

da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do trânsito em julgado, bem como para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 24 de 

março de 2.020. Sinara Santos Teruya Leal Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001483-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001483-56.2020.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO PAULO FERNANDES DE 

LIMA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

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

c/c pedido liminar pleiteada por JOÃO PAULO FERNANDES DE LIMA em 

face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, todos qualificados na petição inicial, 

em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional consistente na regularização de sua matrícula para o 1º 

semestre de 2020; Acesso ao Portal do Aluno, Lista de Chamadas e 

Avaliações online e presencial; Abstenha de incluir seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito e, caso já tenha incluído, promover a imediata 

exclusão da restrição, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. 

Dos Fatos. Alega, em síntese, que firmou contrato de prestação de 

serviço educacional com a requerida no primeiro semestre de 2018, no 

curso de Direito Noturno, sendo beneficiado com bolsa 100% concedida 

pelo PROUNI. Sustenta que a bolsa de estudos foi revogada no primeiro 

semestre de 2019, em razão do requerente haver usufruído outros 

benefícios educacionais no curso de Tecnologia em Marketing, concluído 

anteriormente na mesma instituição de ensino. Afirma que solicitou o 

trancamento do curso em 17 de julho de 2019 para não gerar custos com 

mensalidade e na data de 05 de agosto de 2019 foi beneficiado com bolsa 

interna de 75%. Pondera que efetivou sua matrícula em agosto de 2019, 

mas a bolsa de estudos no percentual de 75% não foi implantada pela 

instituição de ensino. Aduz que está impedido de frequentar as aulas e 

demais atividades curriculares do primeiro semestre de 2020, por estar 

inadimplente desde setembro de 2019, notadamente pela não implantação 

da bolsa de estudos oferecida pela requerida. Acrescenta que tentou 

resolver o impasse administrativamente e não obteve êxito. Vieram os 

seguintes documentos: Termo de Concessão de Bolsa Prouni (id. 

n°30452295); Termo de Encerramento do Usufruto de Bolsa Prouni (id. 

n°30452298); Formulário de Solicitação de Bolsa (id. n°30452304); Termo 

de Trancamento (id. n°30452306); Extrato Financeiro (id.n°30452321); 

Contrato da prestação de serviços Educacional (id. n°30452317) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Analisando detidamente os 

documentos que instruem os autos, em especial, contrato da prestação de 

serviço educacional, verifico que o requerente ingressou na instituição de 

ensino Unic Educacional LTDA no primeiro semestre de 2018. Apesar de 

conter expressamente na cláusula 8ª do Termo de Concessão de Bolsa 

que é incabível bolsa Prouni aos estudantes que já tenham concluído 

algum curso de nível superior, é incontroverso que o requerente obteve o 

benefício supracitado, mas somente no primeiro e segundo semestre de 

2018. Em razão disso, o requerente solicitou o trancamento de seu curso 

em 17/07/2019 e não comprovou a quitação do primeiro semestre de 2019 

(3º semestre do curso) já que a respectiva bolsa não havia alcançado 

aquele período. Na data de 02/07/2019, o requerente preencheu 

solicitação de bolsa interna da instituição de ensino e cursou regularmente 

o segundo semestre de 2019 (4º semestre do curso) que também é 

incontroverso nos respectivos autos. Todavia, ao contrário do que indica 

na petição inicial, a requerida não garantiu, de imediato, bolsa de 75% ao 

estudante, pois o benefício estava sob análise do regulamento interno do 

estabelecimento de ensino. Por fim, esta análise não foi positiva, visto que 

a bolsa de estudos não foi concedida ao requerente e o mesmo caiu na 

inadimplência em relação ao período cursado, sabendo dos riscos que 

poderia enfrentar por não se tratar de entidade pública de ensino. 

Ressalto que ao negar a matrícula do aluno por inadimplemento, a 

faculdade encontrou respaldo no art. 5º, da Lei n°9.870/99, in verbis: Art. 

5° Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à 

renovação das matrículas, observando o calendário escolar da instituição, 

o regimento da escola ou cláusula contratual. Logo, diante da 

inadimplência do autor/aluno, consubstancia-se, ao menos em uma análise 

perfunctória, própria deste momento processual, que a reclamada atuou 

em seu exercício regular do direito ao impedir a renovação da matrícula 

para o primeiro semestre de 2020, não havendo, pois, qualquer ato ilícito 

na sua conduta. É o entendimento jurisprudencial, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ENSINO 

PARTICULAR. REMATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA 

REVOGADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. Integral razão 

assiste ao agravante, porquanto, efetivamente, estando o aluno 

inadimplente, não há falar em renovação de matrícula. Incidência do art. 5º 

da Lei nº 9.870/1999. Ademais, segundo o art. 476 do Código Civil, nos 

contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 

obrigação, pode exigir o implemento da do outro. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70071247068, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em: 30-03-2017). Assim, não se tratando de 

hipótese em que está em jogo direito à vida ou à saúde, deve-se respeitar 

o contraditório, erigido o princípio constitucional, no capítulo dos direitos e 

garantias fundamentais, sendo necessário aguardar a instrução 

processual devida. Posto isso, INDEFIRO, por ora, a tutela provisória de 

urgência, eis que ausentes seus requisitos autorizadores. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

09/06/2020, às 10h00min, ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2.020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUSA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001485-26.2020.8.11.0037. AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE 

SOUSA NUNES REU: IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA 

AMAZONIA S/C LTDA - ME Vistos, Trata-se da ação de obrigação de 

fazer c/c pedido liminar pleiteada por FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE 

SOUZA NUNES em face de INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA 

AMAZÔNIA, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional consistente na 

entrega da ementa das disciplinas cursadas (conteúdo programático), sem 

custos adicionais, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de 

multa a ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requerente firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a 

requerida sob o curso de Agronomia. Sustenta que solicitou sua 

transferência para outra instituição de ensino situado nesta comarca de 

Primavera do Leste/MT. Relata que a requerida condicionou a entrega dos 

documentos indispensáveis para a rematrícula em outra instituição de 

ensino mediante o pagamento de R$700,00(setecentos reais). Pondera 

que não concorda com o pagamento exigido pela requerida, pois afirma 

que a conduta é ilegal. Vieram os seguintes documentos: Boleto para 
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emissão do documentos (id.n°30457689); Atestado de Vínculo com outra 

instituição de ensino (id. n°30457688) e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015 , a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Conforme narrado na petição 

inicial, a parte requente está impedida de efetuar sua transferência para 

outra Instituição de Ensino, situado nesta comarca de Primavera do 

Leste/MT, notadamente pela não entrega gratuita dos documentos 

necessários para sua rematrícula, pois conforme se verifica dos 

documentos que instruem os autos, a requerida está supostamente 

exigindo o pagamento de R$700,00(setecentos reais) para a expedição do 

conteúdo programático. Atento ao feito, ressalto que os documentos 

pertinentes à atividade acadêmica do aluno não podem ser cobrados, pois 

os serviços, em regra, estão inseridos na contraprestação por meio de 

mensalidade e não de serviço extraordinário, podendo constituir prática 

ilegal, consoante artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei Federal n°9.870/99, in 

verbis: §2º - Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e 

superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de 

transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou 

da adoção de procedimentos legais de cobrança judiciais. Ademais, 

seguindo a mesma linha, foi a determinação dada pela Portaria do 

Ministério da Educação de nº 230/2007, in verbis: Art. 1º A transferência 

de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita 

mediante a expedição de histórico escolar ou documento equivalente que 

ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o 

desempenho do estudante. Art. 2º É vedada a cobrança de taxa de 

matrícula como condição para apreciação e pedidos de emissão de 

documentos de transferência para outras instituições. (destaquei) Convém 

esclarecer que o direito à educação é liquido e certo, previsto no artigo 

205, da Constituição Federal nos seguintes termos: “A educação, direito 

de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. (destaquei). Portanto, diante da previsão constitucional e 

infraconstitucional, torna-se evidente que a Instituição de Ensino não pode 

efetuar cobranças para os fins de expedir os documentos indispensáveis 

para a transferência do aluno, pois em primeiro momento, mostra-se ilegal 

e abusiva. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil é patente, uma vez que o requerente apenas poderá dar 

início ao ano letivo mediante a entrega dos documentos indispensáveis 

(conteúdo programático) na instituição de ensino escolhida. Diante disso, o 

deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso concreto. 

Posto isso, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a requerida promova a 

entrega da ementa das disciplinas (conteúdo programático), cursadas pelo 

requerente FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUSA NUNES, portador 

do CPF 604.985.613-30, sem custos adicionais, no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de multa diária que fixo em R$1.000,00(mil reais) até o limite de 

R$10.000,00(dez mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 06/07/2020, às 10h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 

23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001550-21.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DYVAMAR FELICIANO JESUS 

DA SILVA, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM REQUERIDO: BETTI DOS 

SANTOS E MACHADO LTDA Vistos, Trata-se da AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

C/C DANOS MORAIS pleiteada por CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM e 

DYVAMAR FELICIANO JESUS DA SILVA em face de BETTI DOS SANTOS 

E MACHADO LTDA, todos qualificados na petição inicial. Dos Fatos. Alega 

o Reclamante DYVAMAR FELICIANO JESUS DA SILVA, na petição inicial, 

que firmou Contrato Particular de Empreitada de Serviço e Material para 

Construção com a Requerida em 19 de outubro de 2019, com previsão 

para início das obras de imediato. Afirma que entregou 2 (dois) cheques 

pré-datados no ato da assinatura do contrato, os quais pegou emprestado 

com seu cunhado (primeiro requerente), como forma de pagamento dos 

serviços que viriam a ser prestados. Argumenta que a Requerida não 

cumpriu com sua obrigação até o presente momento, mesmo após a 

entrega dos cheques, não iniciando os trabalhos, bem como não tentou 

justificar o atraso. Relata que a empresa reclamada trocou o primeiro 

cheque com um agiota e que este o procurou na data programada para o 

pagamento, tendo que pagar e resgatar o cheque sem a prestação do 

serviço contratado. Assevera que, em sequência, procurou o Banco e 

solicitou o cancelamento do segundo cheque, para evitar maiores 

prejuízos. Alega que a metalúrgica requerida protestou o requerente 

CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM em virtude do segundo cheque ter 

sido sustado/cancelado. Sustenta o segundo requerente que registrou 

Boletim de Ocorrência com pedido de representação contra a empresa 

requerida. Aponta que tentou várias vezes entrar em contato com a 

empresa Requerida para cobrar o início das obras ou cancelar o referido 

contrato com a devolução dos valores já pagos, porém não obteve êxito. 

Vieram os seguintes documentos: Cheques pré-datados assinados pelo 

requerente Carlos Eduardo Azevedo Bonim (id. n°30573282); Recibo de 

pagamento do primeiro cheque (id. n°30573283); Requerimento de 

cancelamento do segundo cheque (id. n°30573284); Contrato firmado 

entre o requerente Dyvamar Feliciano Jesus da Silva e a empresa 

requerida (id. n°30573285); Boletim de Ocorrência 2020.79492 (id. 

n°30573286); Protesto segundo cheque (id. n°30573287); Conversas 

WhatsApp (id. n°30573288) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão 

da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser 

atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de 

Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. Analisando as 

conversas de whatsapp entre a parte autora Dyvamar Feliciano Jesus da 

Silva e a Empresa Requerida, bem como Contrato de Empreitada de 

serviço e material para construção firmado entre os mesmos, percebo que 

a construtora reclamada deixou de honrar com sua obrigação de fazer, 

posto que os requerentes efetuaram o pagamento do primeiro cheque e 

que as obras eram para ter sido iniciadas logo após a assinatura do 

referido contrato. No decorrer das mensagens, é possível inferir que o 

representante da requerida tenta se esquivar da responsabilidade de 

iniciar e concluir a construção, visto que busca justificar o atraso dizendo 

que o “material vem de fora” e que, após 3 (três) meses da negociação, 

estava com dificuldades para concluir o serviço que não havia nem 

sequer começado. Além disso, percebo que houve bastante insistência da 

parte autora em receber o serviço contratado, bem como tentou resolver o 

protesto de Id. n° 30573287 realizado pela empresa requerida em 

20/02/2020 em relação ao segundo cheque sustado no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), propondo o pagamento deste, contudo não houve 

solução. Nessa toada: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO CIVIL. 

REFORMAS. SERVIÇO INACABADO. MÁ QUALIDADE EVIDENCIADA. 

PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE, OS QUAIS FORAM SUSTADOS 

TENDO EM VISTA O ABANDONO DA OBRA. PROTESTO EM NOME DA 

AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. Relatou a autora que contratou os serviços do 

réu para a realização de alguns reparos em sua casa, como a colocação 

de gesso. Informou que o pagamento pelo serviço ficou acordado em R$ 
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5.850,00, sendo pago R$ 4.500,00 em dinheiro, mais um cheque de R$ 

1.350,00 o qual foi compensado pelo demandado. Informou que para 

finalizar as obras, o réu cobrou mais a quantia de R$ 2.700,00, sendo 

pago em dois cheques de R$ 1.350,00. No entanto, o réu abandonou o 

trabalho sem finalizá-lo. A autora, então, sustou os cheques, razão pela 

qual o requerido protestou um dos cheques, gerando protesto em nome da 

autora. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia a má 

qualidade dos serviços prestados, conforme é visto em fotografias, há 

diversas rachaduras no local onde foi colocado o gesso. Além da má 

prestação do serviço, o réu protestou o cheque sustado pela autora, 

todavia, a medida adotada pela requerente é totalmente compreensível, 

haja vista que o réu não terminou o trabalho na residência da autora. A 

sentença proferida foi procedente para condenar o requerida a devolver 

os valores recebidos pela obra no valor de R$ 5.850,00, bem como pagar 

à autora a... importância de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão 

da inscrição indevida no nome da autora. Diante da análise dos autos, 

tenho que a decisão do primeiro grau não deve ser reformada, portanto, 

mantenho-a por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71005177118, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 26/02/2015). Assim, entendo que o deferimento 

da tutela é medida que se impõe. Posto isso, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela de urgência e DETERMINO a suspensão imediata dos 

efeitos do Protesto de Id. n°30573287 em nome do requerente CARLOS 

EDUARDO AZEVEDO BONIM – CPF 040.514.179-30. Oficie-se diretamente 

ao Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral. Além disso, intime-se os 

requerentes, através de seu procurador, para emendar a inicial no prazo 

de 15(quinze) dias, à luz do artigo 321, do Código de Processo Civil, a fim 

de que apresente documentos pessoais do reclamante CARLOS 

EDUARDO AZEVEDO BONIM (RG, CPF e comprovante de residência). 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

08/07/2020, às 8h, ficando a parte ciente de que o não comparecimento 

implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após 

a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive 

para fins suspensão do Protesto de Id. n°30573287. Primavera do Leste/ 

MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001551-06.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DONIZETE APARECIDO 

LEMOS DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c 

inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos morais pleiteada por 

DONIZETE APARECIDO LEMOS DOS SANTOS em face TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que a 

requerida exclua imediatamente a restrição ao crédito no valor de R$ 

151,42 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos ), sob 

pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que o requente ao buscar o comércio local com a expectativa de 

realizar compras, utilizando a modalidade de crediário, foi surpreendido 

com a informação da existência da negativação de seu nome junto aos 

órgãos de restrição de crédito. Sustenta que realizou uma consulta junto 

ao SPC/SERASA e constatou realmente a referida negativação oriunda do 

contrato de n° 0255606473 pela empresa requerida. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da negativação (id. n°30575326) e demais 

documentos indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do 

necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou 

não da restrição ao crédito no valor de R$ 151,42 (cento e cinquenta e um 

reais e quarenta e dois centavos) em nome do Requerente. Sabe-se que a 

restrição do crédito repercute negativamente na vida da pessoa, 

comprometendo-se a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, ao menos 

em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência 

dos débitos cobrados, que será melhor analisado após respeitada os 

princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte 

requerente não possui outras negativações salvo o débito discutido neste 

auto, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que 

a exclusão da negativação não traz prejuízo para a requerida. Diante 

disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em 

concreto. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já 

que a cobrança pode eventualmente ser feita a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO a imediata retirada do nome da parte requerente DONIZETE 

APARECIDO LEMOS DOS SANTOS, inscrito no CPF n. 012.590.721-42, 

referente ao contrato n° 0255606473, no valor de R$ 151,42 (cento e 

cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), encaminhado no dia 

22/12/2019, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), devendo 

ser providenciada a exclusão da negativação do SERASA, pela Secretaria 

Judiciária através do sistema SerasaJud e devendo ser oficiado o SPC 

para que providencie a imediata exclusão do nome do requerido do rol dos 

“mau pagadores”. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 08/07/2020, às 08h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de 

cinco dias (05), será contado a partir do vencimento do prazo para 

contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001549-36.2020.8.11.0037. REQUERENTE: SOLANGE RODRIGUES 

CARNEIRO REQUERIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Trata-se da ação declaratória 

de inexistência de dívida c/c reparação por danos morais pleiteada por 

SOLANGE RODRIGUES CARNEIRO em face de LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambas 

qualificadas na petição inicial, em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a reclamada exclua seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este Juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requerente 

tomou conhecimento de que o seu nome foi negativado junto ao SCPC, no 
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valor de R$ 301,78 (trezentos e um reais e setenta e oito centavos), 

tratando-se os débitos de um cartão de crédito que teria sido solicitado 

pela reclamante, no entanto, alega desconhecer tal dívida, pois não 

solicitou tal serviço. Vieram os seguintes documentos: Extrato da 

negativação (id. n°30567864) e demais documentos indispensáveis para a 

propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito 

no valor de R$ 301,78 (trezentos e um reais e setenta e oito centavos). A 

requerente argumenta que não possui débitos com a requerida. Nestes 

termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do 

direito à inexistência do débito cobrado, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando os 

fatos expostos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, 

uma vez que a exclusão da negativação não traz prejuízos para a 

requerida. No que tange ao perigo de demora, é este patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo à imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de crédito. Diante disso, o deferimento da liminar 

é medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

exclusão da negativação em nome da parte requerente SOLANGE 

RODRIGUES CARNEIRO, portadora do CPF 656.546.412-04, referente ao 

contrato n°005111066190000, no valor de R$ 301,78(...), incluso em 

06/11/2019, dos órgãos de cadastro e inadimplentes (SCPC), devendo ser 

providenciada a exclusão da negativação diretamente no órgão de 

restrição ao crédito respectivo. Quanto a negativação junto ao SERASA, 

intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos o extrato da negativação, uma vez que se não for apresentado, 

resta prejudicado o pedido pleiteado. Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 07/07/2020, às 10h40min ficando a 

parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente nos órgãos de 

restrição ao crédito respectivo. Primavera do Leste-MT, 23 de março de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011322-25.2016.8.11.0037. EXECUTADO:IRENE CORREIA DA LUZ 

GOMES EXEQUENTE: CLARO S.A. Vistos, Trata-se de cumprimento de 

sentença pleiteada por CLARO S.A em face de IRENE CORREIA DA LUZ. 

Conforme depreende dos autos, a executada requer o desbloqueio da 

penhora efetivada no dia 08/10/2019, no valor de R$245,00(duzentos e 

quarenta e cinco reais), por ser oriundo de seus proventos como auxiliar 

de limpeza, que desenvolve na empresa empregadora Messias 

Transportes LTDA – ME. Juntou os extrato bancário (id.nº27144974) e 

CTPS (id. n°27144972). É relatório. Decido. Inicialmente, nos termos do 

artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “São impenhoráveis: [...] 

os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 

os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal...”. In casu, os 

documentos juntados pela parte executada não demonstram tratar-se de 

valores referentes ao salário, posto que o valor bloqueado conforme 

demonstrado no extrato da conta corrente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

não é o mesmo que aparece na Carteira de Trabalho, não podendo 

presumir trata-se de verba salarial. Diante do exposto, INDEFIRO o 

desbloqueio do valor suscitado. Deixo de apreciar os embargos de 

declaração opostos no id. n°27296941 em razão da perda de seu objeto, 

por se tratar de desbloqueio do montante penhorado no valor de 

R$245,00(...). Expeça-se alvará em favor do credor Claro S.A, no valor de 

R$245,00(duzentos e quarenta e cinco reais), com as correções, cujos 

dados bancários foram indicados nos autos (id. n°26339812). Após a 

expedição do alvará, arquive-se definitivamente os autos, com urgência, 

tendo em vista a necessidade de baixar a taxa de congestionamento desta 

unidade judiciária. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004915-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NERI PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004915-20.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RENATA NERI PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por RENATA NERI PEREIRA em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o fornecimento do medicamento 

ENOXAPARINA SÓDICA 40mg por estar acometida de TROMBOFILIA DO 

TIPO CONGÊNITA (Deficiência de Proteína S - CID D68.8) e tem histórico de 

perda gestacional. Deferiu-se a tutela provisória de urgência satisfativa 

para cominar às partes Reclamadas a obrigação de fornecer a medicação 

pleiteada, conforme decisão em ID nº. 23456038. Decorrido o prazo, sem o 

cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o sequestro do numerário 

correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 24461325 e 

expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 24604810. Após, 

a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 25487508, a fim de 

comprovar ter adquirido o medicamento, conforme prescrição médica, em 

ID nº. 22803787, página 08. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no 

ID nº. 24618855, alegou preliminarmente a ausência de interesse 

processual e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis 

orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o acesso universal à 

saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID 

nº. 25617938, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu 

unicamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da 

prestação pretendida. A parte Reclamante impugnou às contestações, em 

ID nº. 28155149. É o breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE 
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MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de 

falta de interesse processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso 

porque o interesse processual está presente sempre que a parte tiver a 

necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o objeto 

pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o 

Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva 

e indicou o Estado de Mato Grosso como o único responsável por 

fornecer o medicamento pleiteado. Importante salientar que a 

responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes 

federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

assevera ser portadora de TROMBOFILIA DO TIPO CONGÊNITA 

(Deficiência de Proteína S - CID D68.8) e ter histórico de perda gestacional. 

Em razão da patologia mencionada, necessita do uso do medicamento 

ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, para o regular prosseguimento de sua 

gestação. Ressalta que o medicamento possui alto custo e não pode ser 

arcado por ela, tampouco é encontrado junto à Farmácia Municipal ou à 

Secretaria de Saúde Municipal, locais esses que apenas informaram que a 

medicação não é disponibilizada pelo SUS. O Núcleo de Apoio Técnico foi 

ouvido através do Parecer Técnico nº 0998/2019, em ID nº. 23071303. O 

Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento do 

medicamento pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o 

fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg e demais 

procedimentos futuros necessários ao tratamento da patologia 

denominada TROMBOFILIA DO TIPO CONGÊNITA (Deficiência de Proteína S 

- CID D68.8), desde que devidamente justificados. Consigno que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de 

bloqueio BACENJUD, em ID nº. 24461325, e nota fiscal apresentada pela 

parte Reclamante, em ID nº. 25487508. Expeça-se, de imediato, alvará ao 

Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente existente em 

conta vinculada. Após, e transitada em julgado, arquive-se com urgência, 

para baixar a taxa de congestionamento desta unidade jurisdicional. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. 

Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000686-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SONAGLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA COSTA FERREIRA BERNADES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 208 de 798



1000686-85.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ADEMIR SONAGLIO 

EXECUTADO: REGINA COSTA FERREIRA BERNADES Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença. Conforme se verifica dos autos, a parte 

exequente foi intimada para indicar objetivamente bens à penhora em 28 

de junho de 2019 (id.nº21235696) e se manifestou em 03 de fevereiro de 

2020 pela suspensão do feito no prazo de 60(sessenta) dias. É breve 

relato. Decido. Inicialmente, INDEFIRO a suspensão do feito na forma 

pleiteada, uma vez que a parte exequente teve tempo suficiente para 

indicar bens à penhora e não o fez, conforme intimação em 28 de junho de 

2019. Assim, nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. Este juízo 

promoveu diligências para localização de bens da parte executada, em 

especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. 

Assim, tendo sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de 

bens penhoráveis, revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que 

não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor 

a indicação de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito 

exequendo. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de 

que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de 

sentença. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 23 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MOREIRA CAMARGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000594-73.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CELIO MOREIRA CAMARGO 

EXECUTADO: EDINEI SILVA AMORIM Vistos, Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por CELIO MOREIRA CAMARGO 

em face de EDINEIA SILVA AMORIM. Pretende a parte exequente o 

arquivamento provisório da presente execução por não haver encontrado 

bens à penhora para satisfação do crédito exequendo. É Relatório. 

Decido. Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada 

para indicar bens objetivamente à penhora, vindo a decorrer in albis o 

prazo assinalado sem qualquer indicação válida. Nos termos do §4º, artigo 

53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Este juízo promoveu várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. A 

ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial o exequente não arcar com custas e despesas processuais, 

nada impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se 

tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução por ausência de bens 

penhoráveis. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 23 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002779-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILAURA RODRIGUES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002779-84.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDILAURA RODRIGUES 

LEITE EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que produzam 

os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre VALDILAURA 

RODRIGUES LEITE e TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, noticiado nos autos 

em ID. n°29354951. Em consequência, julgo extinto o presente processo 

em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o 

pagamento mediante depósito na conta informada pelo advogado da 

empresa requerida. Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 24 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004397-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004397-98.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NELSO MARCON REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante, por 

suposta erro na sentença de Id 21148070. É o relatório. DECIDO. De início, 

cumpre salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado na decisão ora 

embargada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos, mas REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo incólume a 

sentença proferida. Intime-se. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY CRISTINA BATISTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001202-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - 

EPP REQUERIDO: GABRIELLY CRISTINA BATISTA SILVA Vistos. Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 
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recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamante 

alegando que houve erro na sentença prolatada nos autos em Id 

28147188. Expõe a parte embargante que este Juízo condenou a parte Ré 

ao pagamento da nota promissória no valor total de R$ 1.262,00 (um mil e 

duzentos e sessenta e dois reais), mas que o valor corretamente devido 

pela Ré a Autora, corresponde a quantia de R$2.192,52 (dois mil, cento e 

noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), devidamente corrigidos 

até a data de protocolo da Ação de Cobrança. Nesse passo, urge 

evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifico que 

realmente houve erro na sentença, posto que a condenação foi no 

montante sem as devidas correções. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 1.022, II, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos embargos 

por serem tempestivos, acolhendo-o no mérito, para alterar a sentença, 

APENAS PARA RETIFICAR O VALOR DA CONDENAÇÃO, mantendo o 

restante tal como proferida, passando a parte dispositiva a ter a seguinte 

redação: Ante o exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito do reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao 

pagamento da nota promissória no valor total de R$2.192,52 (dois mil, 

cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos). O valor deve 

ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais 

de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação válida. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE. Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012177-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DOS PASSOS CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012177-04.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ERNESTO DOS PASSOS CRUZ 

EXECUTADO: BANCO PAN Vistos, Cuida-se de embargos à execução 

opostos pelo BANCO PAN em face de ERNESTO DOS PASSOS CRUZ, em 

que alega não ter sido citado/intimado de nenhuma decisão proferida neste 

processo, afirmando que apenas tomou ciência do cumprimento da 

sentença ao ser intimado via correio. Ao analisar o processo, que se 

iniciou quando o sistema era o PROJUDI e, posteriormente, migrou para o 

PJE, verifico que no Cadastro do processo não há nenhum advogado 

habilitado a receber citação/intimação pelo Banco requerido. Além disso, 

na aba EXPEDIENTES, é possível observar que as intimações efetuadas 

pelo DJE e pelo PJE não tiveram registro de leitura, apenas registros 

automáticos de ciência, não constando o nome de nenhum advogado 

cadastrado. Ademais, não existe comprovação de citação/intimação via 

correio juntada ao longo do processo (apenas a do cumprimento de 

sentença). Por esta razão, e visando a garantia dos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA TORNAR NULOS 

TODOS OS ATOS POSTERIORES AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE ID 4312584, mantendo a liminar proferida, que deve ser 

objeto de nova intimação. Redesigne-se audiência de Tentativa de 

Conciliação com prioridade, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. RETIFIQUE-SE A AUTUAÇÃO PARA FAZER 

CONSTAR OS ADVOGADOS DO BANCO REQUERIDO, BEM COMO PARA 

CORRIGIR O POLO ATIVO DA DEMANDA HABILITANDO OS HERDEIROS 

DO FALECIDO AUTOR ERNESTO DOS PASSOS CRUZ. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA LINA DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000456-72.2019.811.0037 Reclamante: KEZIA LINA DE FREITAS SOUZA 

Reclamadas: UNIC EDUCACIONAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente instruído, 

prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o 

antecipadamente, com fundamento nos princípios da celeridade e da 

economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido 

de Tutela Antecipada proposta por KEZIA LINA DE FREITAS SOUZA em 

desfavor da UNIC EDUCACIONAL LTDA. (Id. 17710900). Foi concedida 

tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da Reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito – Id. 17933147. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 21304678), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 20690812. Impugnada a contestação no Id. 20877227, 

vieram os autos conclusos. Relação de Consumo. O caso em apreço 

retrata nítida relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor. Inversão do Ônus da Prova. Diante da alegação de 

suposta negativação indevida, sendo pleiteada a declaração de 

inexistência de débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova 

em favor da parte Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. 

Sem preliminares, passo ao exame do Mérito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Reclamante pleiteia a declaração da inexistência de 

débitos, bem como indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida. Argumenta que concluiu o curso perante a 

instituição Reclamada em junho/2017, sendo que utilizava de bolsa 100% 

do FIES (não possuindo qualquer obrigação com pagamentos de 

mensalidades). Teve seu nome negativado por supostos débitos vencidos 

em agosto e setembro de 2017 (após concluir o curso). A parte 

Reclamada, por sua vez, não trouxe documentos, não comprovando a 

legitimidade dos débitos cobrados. Limitou-se apenas a defender a 

necessidade de comprovação do dano, assim como a alegar excludente 

de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Da análise dos autos, 

verifico que a parte Reclamada não comprovou a legitimidade dos débitos 

que foram objetos de negativação, sendo que cobra débitos da aluna que 

era 100% bolsista do FIES e cujos supostos débitos surgiram após a 

conclusão do curso. Ademais, imperioso ressaltar que no caso incide a 

responsabilidade civil objetiva, sendo que, nas hipóteses de negativação 

indevida, restou sedimentado na jurisprudência que o dano prescinde de 

prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (in re ipsa). Nesse 

sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais – Negativação indevida – Dano in re ipsa – 

Dano moral configurado - Reparação arbitrada em valor equânime - 

Manutenção da sentença – Recurso improvido. (TJSP - Acórdão Recurso 

Inominado 1003703-43.2018.8.26.0566, Relator(a): Des. Flávia de Almeida 

Montingelli Zanferdini, data de julgamento: 25/10/2018, data de publicação: 

25/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal). (Grifei). Por essas 
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razões, os débitos objetos de negativação devem ser declarados 

inexistentes, sendo as negativações efetuadas de forma ilícita. Por 

conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado 

em atenção aos critérios da proporcionalidade-razoabilidade. Do 

dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

autorais para: a) declarar a inexistência dos dois débitos no valor de R$ 

1.551,89 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove 

centavos), objetos de negativação em 16/11/2018, determinando-se sua 

exclusão dos cadastros de proteção ao crédito, pelo que ratifico a 

decisão liminar. b) condenar a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e 

aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento, 

data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado. Sem 

custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para 

que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada em 

julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. Serve a presente como carta precatória, carta, 

mandado de intimação, ofício, conforme dados constantes nos autos. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004177-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004177-32.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ZULMIRA DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por ZULMIRA DA SILVA LIMA em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o FORNECIMENTO DE IMPLANTE DE UMA 

PRÓTESE TOTAL SUPERIOR E DE UM PROTOCOLO DE BRANEMARK 

INFERIOR, por ser portadora de disfunção temporomandibular, de 

desgaste de côndilo bilateral, e sofrer com a ausência total de dentes. 

Deferida a tutela provisória de urgência satisfativa para cominar às partes 

Reclamadas a obrigação de disponibilizar o procedimento odontológico 

pleiteado, conforme decisão em ID nº. 22526960. Decorrido o prazo, sem o 

cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o sequestro do numerário 

correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 26191769, 

e expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 26241448. 

Após, a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 27090940, a 

fim de comprovar a realização do procedimento. O Estado de Mato 

Grosso, em sua defesa, no ID nº. 22903148, alegou preliminarmente a 

ausência de interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode 

desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o 

acesso universal à saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de 

Contestação, em ID nº. 24441554, arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 25447806. É o breve 

relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida 

pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está 

presente sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável por custear o fornecimento de implante de prótese total 

superior e de protocolo de branemark inferior, bem como os demais 

tratamentos. Importante salientar que a responsabilidade pela promoção do 

direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 

196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 

Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima 

para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de disfunção temporomandibular, desgaste de côndilo bilateral, além da 

ausência total de dentes, e que, por sua vez, necessita urgentemente 

fornecimento de implante de uma prótese total superior e de um protocolo 

de branemark inferior para tratar e corrigir sua patologia. Afirma que sofre 

diariamente com dores crônicas, decorrentes de sua condição, além de 

não poder realizar uma mastigação adequada e sentir fortíssimas dores 

mandibulares. Aduz, ainda, ser hipossuficiente, e não poder arcar com os 

custos do tratamento, tendo recebido resposta negativa do Poder Público 

sobre a disponibilização do tratamento, requerido através do Ofício n° 

136/2019/DPPVA/MT da Defensoria Pública respondido pelo Ofício nº 

32/2019/Saúde Bucal/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em ID nº. 

24234329, o qual informou que implante e protocolo de branemark inferior 

não são realizados pelo Centro de Especialidades Odontológicas. O 

Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 
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dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto custeio do procedimento 

odontológico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, 

RATIFICO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, 

para condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o 

FORNECIMENTO DE IMPLANTE DE UMA PRÓTESE TOTAL SUPERIOR E DE 

UM PROTOCOLO DE BRANEMARK INFERIOR. Consigno que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de 

bloqueio BACENJUD, em ID nº. 26191769, e nota fiscal apresentada pela 

parte Reclamante, em ID nº. 27090940. Expeça-se, se o caso, alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente 

existente em conta vinculada. Após, e transitada esta em julgado, 

arquive-se, COM URGÊNCIA, o feito, diante da necessidade premente de 

baixar a taxa de congestionamento desta unidade judiciária. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e 

homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004835-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES DE MORIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004835-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUAREZ ALVES DE MORIS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por JUAREZ ALVES DE MORAIS em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende o FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. 

Deferida a tutela provisória de urgência satisfativa para cominar às partes 

Reclamadas a obrigação de fornecer aparelho auditivo, conforme decisão 

em ID nº. 22952945. Decorrido o prazo, sem o cumprimento voluntário da 

decisão, realizou-se o sequestro do numerário correspondente em face 

do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 26490615, e expediu-se alvará para 

levantamento do valor, em ID nº. 26529178. Após, a parte Reclamante 

apresentou a nota fiscal, em ID nº. 27104876, a fim de comprovar a 

aquisição. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 24006323, 

alegou preliminarmente a ausência de interesse processual e, no mérito, 

que o Estado não pode desrespeitar às leis orçamentárias, o 

comprometimento da isonomia e o acesso universal à saúde. O Município 

de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID nº. 24888762, 

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu unicamente ao Estado 

de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. 

A parte Reclamante impugnou às contestações, em ID nº. 25503424. É o 

breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o interesse 

processual está presente sempre que a parte tiver a necessidade de 

exercer o direito de ação para alcançar o objeto pretendido. B) 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o Município de 

Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e indicou o 

Estado de Mato Grosso como o único responsável por fornecer aparelhos 

auditivos. Importante salientar que a responsabilidade pela promoção do 

direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos termos do artigo 

196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). 

Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima 

para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera ser portadora 

de PERDA PROFUNDA DA CAPACIDADE AUDITIVA BILATERAL, de caráter 

irreversível, razão pela qual pretende o FORNECIMENTO DE APARELHO 

AUDITIVO. Afirma que é hipossuficiente econômico e que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do aparelho. A 

parte Reclamante informa ter procurado o Sistema Único de Saúde, deste 

Município, por meio do Ofício nº194/2019 da Defensoria Pública, mas que 

em resposta, foi informada que o procedimento é de alta complexidade e, 

portanto, de responsabilidade do Estado. Realizado Parecer Técnico nº 

1830/2019 pelo NAT – ID nº. 22859466, apresentou-se as seguintes 

conclusões: 1- Quanto à doença alegada: foi anexado relatório médico; 2- 

Quanto à solicitação de PROTESE AUDITIVA: a) Trata-se de um 

procedimento ELETIVO; b) O SUS dispõe de próteses auditivas, via APAC 

(Autorização Procedimento Alto Custo); c) Em Mato Grosso, o Centro de 

Reabilitação Dom Aquino Correia, em Cuiabá/MT, é a referência em 

reabilitação; cabe a este órgão assegurar a prótese auditiva. O Estado de 

Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob 

pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria da reserva do 

possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento destinado a impedir 

a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos sociais. Ainda, 

sustenta que a pretensão destes autos compromete a isonomia e o 

acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em detrimento dos 

demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro Reclamado. Isso porque o 

Estado, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o 
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mínimo existencial, com a finalidade de conferir maior efetividade a 

determinados direitos sociais indispensáveis à dignidade. Segundo o 

Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de ‘mínimo existencial’, que 

resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 

1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja 

concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de 

existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao 

direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do 

Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais 

como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do 

adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à 

moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 639.337 

AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto custeio dos aparelhos auditivos, 

pleiteados nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO as 

preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a 

tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para 

condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o FORNECIMENTO 

DE APARELHO AUDITIVO. Consigno que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo de bloqueio 

BACENJUD, em ID nº. 26490615, e nota fiscal apresentada pela parte 

Reclamante, em ID nº. 27104876. Expeça-se, se o caso, alvará em favor 

do Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente existente em 

conta vinculada. Após, e transitada esta em julgado, arquive-se, COM 

URGÊNCIA, o feito, diante da necessidade premente de baixar a taxa de 

congestionamento desta unidade judiciária. Sem custas e honorários, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e homologação, nos 

termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

Primavera do Leste, 23 de março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes 

Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as 

partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003034-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GONCALVES EICHHOLZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003034-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GENI GONCALVES EICHHOLZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por GENI GONÇALVES EICHHOLZ em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende a disponibilização de PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. A parte autora solicitou, inicialmente, o 

fornecimento de cirurgia para a retirada de óleo de silicone da retina 

direita, a qual foi deferida por este Juízo, em ID nº. 20657402. No entanto, 

após realizar nova avaliação oftálmica, conforme documentos médicos 

acostados aos autos, em ID nº. 22340504, verificou-se que precisaria da 

realização de outro procedimento, qual seja, VITRECTOMIA POSTERIOR 

COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER, e 

não aquele deferido anteriormente. Diante disso, a parte Reclamante 

pugnou por tutela de urgência complementar, conforme petição em ID nº. 

22340494, a qual foi deferida, a fim de cominar às partes Reclamadas a 

obrigação de disponibilizar o procedimento médico pleiteado, conforme 

decisão, em ID nº. 22631891. Decorrido o prazo, sem o cumprimento 

voluntário, realizou-se o sequestro do numerário correspondente, em face 

do Estado de Mato Grosso, em ID nº. 23713030, e expediu-se alvará para 

levantamento do valor, em ID nº. 23715612. Após, a parte Reclamante 

apresentou a nota fiscal, em ID nº. 24180409, a fim de comprovar a 

realização do procedimento. O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, no 

ID nº. 20856726, alegou preliminarmente a ausência de interesse 

processual e, no mérito, que o Estado não pode desrespeitar às leis 

orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o acesso universal à 

saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de Contestação, em ID 

nº. 22256476, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e atribuiu 

unicamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da 

prestação pretendida. A parte Reclamante deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar às contestações É o breve relato. Decido. I. DAS 
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PRELIMINARES DE MÉRITO: A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

Afasto a preliminar de falta de interesse processual arguida pelo Estado 

de Mato Grosso. Isso porque o interesse processual está presente 

sempre que a parte tiver a necessidade de exercer o direito de ação para 

alcançar o objeto pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como 

mencionado acima, o Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva e indicou o Estado de Mato Grosso como o único 

responsável pelo custeio de cirurgia oftalmológica. Importante salientar 

que a responsabilidade pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos 

entes federados, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal e da 

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer 

ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações 

voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais 

como litisconsortes passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se 

legítima a inclusão como Reclamado do Município de Primavera do Leste, 

razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo 

à análise do mérito. II. MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante 

pugna pela disponibilização de procedimento cirúrgico oftálmico de 

VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO 

DE SILICONE/ENDOLASER. Instado a se manifestar o Núcleo de Apoio 

Técnico/NAT, apresentou Ofício nº 1729/2019, em ID nº. 22527246, com 

as seguintes conclusões: a) Quanto à doença alegada: há nos autos 

relatório médico, que comprova o diagnóstico e justificam os pedidos da 

cirurgia oftalmológica. b) Quanto à necessidade do procedimento 

solicitado: A cirurgia está indicada ao caso em tela, mas consta que o 

Hospital Júlio Muller fornece este procedimento pelo SUS. Não há outro 

meio para este tratamento na rede pública. A injeção de óleo de silicone é 

contemplada pelo SUS, de acordo com a Portaria acima. c) Quanto à 

urgência do procedimento: do que se pode extrair dos autos, concluímos 

que pode haver URGÊNCIA na realização do procedimento de vitrectomia 

com injeção de angiogênico para o tratamento da patologia já citada, tendo 

em vista o risco de perda definitiva da visão do olho afetado, pois sabe-se 

que quanto maior é a demora na correção do agravo, maior o risco de 

sequelas irreversíveis. O Estado de Mato Grosso aduz não poder 

desrespeitar às Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a 

aplicação da teoria da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, 

como fundamento destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no 

campo dos direitos sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos 

compromete a isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um 

paciente em detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao 

primeiro Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do Poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto custeio do procedimento 

cirúrgico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO 

as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a 

tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para 

condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO DE VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE 

PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER. Consigno que a 

tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido, conforme recibo 

de bloqueio BACENJUD, em ID nº. 23713030, e nota fiscal apresentada 

pela parte Reclamante, em ID nº. 24180409. Expeça-se, se o caso, alvará 

em favor do Estado de Mato Grosso de eventual saldo remanescente 

existente em conta vinculada. Após, e transitada esta em julgado, 

arquive-se, COM URGÊNCIA, o feito, diante da necessidade premente de 

baixar a taxa de congestionamento desta unidade judiciária. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e 

homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste, 23 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002911-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE HOLANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002911-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ALVES DE HOLANDA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão 

aos limites delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 

1.046, do Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, movida por JOSE ALVES DE HOLANDA em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE, na qual pretende a disponibilização de EXAME DE 

ECOENDOSCOPIA. Deferida a tutela provisória de urgência satisfativa para 

cominar às partes Reclamadas a obrigação de fornecer o exame de 

ECOENDOSCOPIA, conforme decisão em ID nº. 20527361. Decorrido o 

prazo, sem o cumprimento voluntário da decisão, realizou-se o sequestro 

do numerário correspondente em face do Estado de Mato Grosso, em ID 

nº. 21933580, e expediu-se alvará para levantamento do valor, em ID nº. 

21950348. Após, a parte Reclamante apresentou a nota fiscal, em ID nº. 

23976789, a fim de comprovar a realização do procedimento. O Estado de 

Mato Grosso, em sua defesa, no ID nº. 20708990, alegou preliminarmente 

a ausência de interesse processual e, no mérito, que o Estado não pode 

desrespeitar às leis orçamentárias, o comprometimento da isonomia e o 

acesso universal à saúde. O Município de Primavera do Leste, em sede de 

Contestação, em ID nº. 21948581, arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e atribuiu unicamente ao Estado de Mato Grosso a 

responsabilidade pelo custeio da prestação pretendida. A parte 

Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar às 

contestações. É o breve relato. Decido. I. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO: 

A) FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Afasto a preliminar de falta de 

interesse processual arguida pelo Estado de Mato Grosso. Isso porque o 

interesse processual está presente sempre que a parte tiver a 

necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o objeto 

pretendido. B) ILEGITIMIDADE PASSIVA Como mencionado acima, o 

Município de Primavera do Leste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva 

e indicou o Estado de Mato Grosso como o único responsável por 

fornecer exames médicos. Importante salientar que a responsabilidade 

pela promoção do direito à saúde foi atribuída aos entes federados, nos 

termos do artigo 196, da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Saúde 

(Lei 8.080/90). Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é 

parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, 

independentemente de eventual inserção dos demais como litisconsortes 

passivos da demanda. Por conseguinte, faz-se legítima a inclusão como 

Reclamado do Município de Primavera do Leste, razão pela qual rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Passo à análise do mérito. II. 

MÉRITO No caso em comento, a parte Reclamante assevera possuir tumor 

no estomago (CID D37.1) e, por isso, necessita da realização do exame de 

ECOENDOSCOPIA, para seu adequado tratamento. Afirmou ser 

hipossuficiente econômico e não possuir recursos financeiros suficientes 

para arcar com os custos do procedimento. Instado a se manifestar, o 

NAT apresentou as seguintes conclusões (Parecer Técnico nº 

1033/2019): 1. (...) 2. Quanto à necessidade de tratamento: Há indicação 

do procedimento para avaliação diagnóstica e possibilidade de tratamento 

da paciente de acordos com as recomendações dos Consensos 

Brasileiros e Internacionais atuais. 3. (...) 4. O procedimento é de alta 

complexidade não disponível na rede do Sistema Único de Saúde. 5. (...) O 

Estado de Mato Grosso aduz não poder desrespeitar às Leis 

Orçamentárias, sob pena de ilegalidade, e defende a aplicação da teoria 

da reserva do possível e das “escolhas trágicas”, como fundamento 

destinado a impedir a atuação do Poder Judiciário no campo dos direitos 

sociais. Ainda, sustenta que a pretensão destes autos compromete a 

isonomia e o acesso universal à saúde, por beneficiar um paciente em 

detrimento dos demais. Pois bem. Não assiste razão ao primeiro 

Reclamado. Isso porque o Estado, a despeito de suas limitações 

orçamentárias, deve garantir o mínimo existencial, com a finalidade de 

conferir maior efetividade a determinados direitos sociais indispensáveis à 

dignidade. Segundo o Ministro do STF, Celso de Mello: “[...] a noção de 

‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 

constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de 

prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições 

adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso 

efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas 

originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais 

básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da 

criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, 

o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança (ARE 

639.337 AgR, DJE de 15-9-2011)”. (grifou-se). Ademais, é unânime, na 

jurisprudência da Corte Suprema, que a reserva do possível não pode ser 

invocada quando comprometer o núcleo básico de um direito fundamental 

(o mínimo existencial). Nesse sentido: “[...]. A cláusula da reserva do 

possível – que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito 

de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 

públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação 

na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no 

contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado 

da essencial dignidade da pessoa humana (ARE 639.337, Rel. Min. Celso 

de Mello)”. (grifou-se). Portanto, o mínimo existencial deve ser 

compreendido como um complexo de direitos básicos a serem garantidos 

pelo Estado, com o fim de assegurar a existência digna da pessoa 

humana, não podendo ser inviabilizado. A pretensão individual do direito à 

saúde visa, justamente, proteger o núcleo essencial desse direito frente à 

inércia do poder Público, o que não viola a isonomia e o acesso universal à 

saúde. Sabe-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos dos arts. 196 e 198, da Constituição Federal, bem como que o 

Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da 

seguridade social, da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e 

dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, assim, a esses entes 

garantir aos cidadãos o fornecimento de tratamento indispensável à 

manutenção e ao restabelecimento da saúde, de forma solidária. Noutro 

giro, a repartição de competências, na prestação de serviços de 

assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá 

em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de 

gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os 

entes federados. Veja-se julgado colacionado adiante, o qual afirma a 

jurisprudência já sedimentada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 

quanto à responsabilidade solidária dos Entes Federados, no custeio dos 

serviços de saúde: [...].RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. [...]. Essa questão foi discutida no 

julgamento da STA 175-AgR, caso em que o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, em seu voto condutor, assim discorreu sobre o assunto: A 

competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta 

do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da 

coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja 

causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, 

estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o 

Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os 

recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar 

a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles. [...]. (STF - ARE: 1242692 MS - 

MATO GROSSO DO SUL 0803946-32.2017.8.12.0101, Relator: Min. 

ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-254 21/11/2019). (grifou-se). Outrossim, nota-se que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (reafirmada no julgamento do 

RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux) se encontra pacificada, no sentido de 

que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de 

fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à 

saúde de pessoas hipossuficientes. Portanto, em consonância à 

legislação e à jurisprudência pátria, entendo ser solidária a 

responsabilidade dos Reclamados quanto ao fornecimento do exame 

médico, pleiteado nestes autos. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO 

as preliminares de mérito arguidas pelas partes Reclamadas, RATIFICO a 

tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 
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Reclamante, com fulcro no artigo 487, I, do Código de processo Civil, para 

condenar, solidariamente, os Reclamados a custearem o exame de 

ECOENDOSCOPIA e tratamentos decorrentes do diagnóstico, se o caso. 

Consigno que a tutela jurisdicional já foi exaurida, inexistindo novo pedido, 

conforme recibo de bloqueio BACENJUD, em ID nº. 21933580, e nota fiscal 

apresentada pela parte Reclamante, em ID nº. 23976789. Expeça-se, se o 

caso, alvará em favor do Estado de Mato Grosso de eventual saldo 

remanescente existente em conta vinculada. Após, e transitada esta em 

julgado, arquive-se, COM URGÊNCIA, o feito, diante da necessidade 

premente de baixar a taxa de congestionamento desta unidade judiciária. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Encaminho o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para análise e homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Primavera do Leste, 23 de março 

de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Intime-se as partes da sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste, 23 de março de 2020. 

EVINER VALÉRIO Juiz de direito
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LINA MARQUES DE BRITO (REQUERENTE)

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

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001346-11.2019.8.11.0037. SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Em síntese, alega que 

houve contratação de cartão de crédito sem o seu consentimento, com o 

qual não tem relação jurídica. A reclamada, na contestação, sustenta a 

relação jurídica e a subsistência da dívida, requerendo a improcedência da 

demanda. Também, alega a necessidade de pericia e a inadequação do 

rito sumaríssimo. Juntou-se proposta de adesão assinado pela parte 

autora e carteira de habilitação da mesma apresentada no momento da 

contratação. A impugnação reiterou os argumentos da petição inicial e 

pela desnecessidade de produção de prova complexa. Fundamento e 

decido. - Do julgamento antecipado: Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. - Da inversão do ônus da prova: No caso em 

apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da relação 

de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. 

De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma 

legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do 

artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se 

fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da 

hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. - Da preliminar de incompetência do juízo Em que pese a 

parte requerida tenha alegado incompetência do Juízo sob o argumento de 

que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o que 

acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito, entendo que tal 

procedimento não é necessário no presente caso, vez que as assinaturas 

constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas às 

assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive as 

assinaturas dos documentos pessoais, bem assim a parte requerida 

trouxe aos autos a CNH da autora que fora apresentada no momento da 

contratação do serviço. Vejamos o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO – Cerceamento 

de defesa – Inocorrência – Prova dos autos é suficiente a demonstrar a 

celebração do contrato de empréstimo, o usufruto da quantia creditada em 

conta corrente a esse título, e a ausência de pagamento das respectivas 

parcelas – Assinaturas apostas no contrato são idênticas à dos 

documentos pessoais da autora – Desnecessidade de perícia 

grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - Comprovação inequívoca, 

pela ré, de que a inscrição da dívida foi exercício regular de direito - Ação 

proposta a despeito da existência comprovada da contratação e da dívida 

– Litigância de má-fé por parte da autora – Improcedência e multa por 

litigância de má-fé mantidas - Recurso não provido. (TJ-SP – APL – 

10920410420168260100 SP 1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira 

Paulilo, Data do Julgamento: 24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 26/04/2017)” Assim, não há necessidade de 

realização de perícia e não há que se falar em incompetência do Juizado 

Especial para julgar a presente ação. Portanto, afasto a preliminar de 

mérito vindicada. - Do mérito. Analisando a questão discutida verifico que 

a requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos proposta de 

adesão (ID 20299613) devidamente assinada pelo autor, o que demonstra 

a relação jurídica entre as partes, bem como que o requerente contratou 

os serviços e não adimpliu com o pagamento. Cumpre mencionar que a 

assinatura constante da solicitação de saque via cartão de crédito – 

transferência de recurso do cartão de crédito PAN e a CNH – Carteira 

Nacional de Habilitação da requerente são idênticas, sendo esta 

apresentada no momento da contratação do serviço prestado. Portanto, 

há de se concluir que o autor utilizou os serviços da reclamada e num ato 

de má-fé, ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo 

assim, a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente 

devida. Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao 

fato de que o autor utilizou os serviços contratados, resta demonstrado 

que não houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, via de consequência, revogo a liminar deferida 

nos autos. INDEFIRO a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

não comprovou insuficiência de recursos, conforme exigido pelo artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. SUBMETO a análise do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 03 de março de 2020. Jaqueline de Sousa Antunes Grippa Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001567-91.2019.811.0037 Reclamante: ADELMO CARVALHO DE SOUZA 

Reclamadas: BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

processo está suficientemente instruído, prescindindo-se de outras 

provas para o julgamento. Diante disso, julgo-o antecipadamente, com 

fundamento nos princípios da celeridade e da economia processual, bem 

como no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Breve síntese 
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processual. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c. Nulidade de 

Empréstimo c/c. Repetição do Indébito c/c. Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por ADELMO CARVALHO DE SOUZA em desfavor do 

BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A (Id. 

18885735). Foi concedida tutela antecipada, de forma parcial, apenas para 

determinar a suspensão da cobrança do empréstimo no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), conforme Id. 19073100. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (Id. 21301073), tendo a parte Reclamada apresentado 

contestação no Id. 21390450. Impugnada a contestação pela parte 

Reclamante (Id. 21587080), o Ministério Público manifestou pela 

procedência do pedido inicial (Id. 23716089). Vieram os autos conclusos. 

Relação de Consumo. O caso em apreço retrata nítida relação de 

consumo. Portanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) na Súmula 297. Inversão do Ônus da Prova. Por implicar diretamente 

na análise do mérito, deixo para apreciar a inversão do ônus da prova 

quando da análise dos pedidos iniciais. Sem preliminares, examino o 

Mérito. Inicialmente, imperioso delimitar a pretensão autoral para melhor 

compreensão e análise dos pedidos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte Reclamante pleiteia: I – A limitação dos descontos efetuados 

em sua conta corrente em percentual não excedente à 30% para 

empréstimos e 5% para despesas de cartão de crédito; II – A nulidade do 

empréstimo bancário realizado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

bem como a restituição em dobro dos valores descontados em relação a 

este contrato; III – Indenização por dano moral no importe de vinte salários 

mínimos; IV – Aplicação de multa pelo descumprimento da decisão liminar. 

Passo à apreciação dos pedidos ventilados. Limitação dos Descontos em 

Conta Corrente. A parte Reclamante argumenta ser pessoa idosa (com 75 

anos de idade) e que possui como fonte de renda, exclusivamente, sua 

aposentadoria no valor de um salário mínimo. Relata, que em razão dos 

empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente, tem grande 

parte do seu provento restringido. Em virtude dessa situação, não lhe 

sobra dinheiro suficiente para adimplir com as despesas básicas da vida 

em sociedade, tais como: aluguel, alimentos e medicamentos. Assim, pede 

que seja limitado os descontos em sua conta corrente nos percentuais 

fixados pela Instrução Normativa n° 28/2008 do INSS. Por sua vez, a parte 

Reclamada defende que os empréstimos não foram contratados na 

modalidade consignação, o que afastaria a aplicação da Lei n° 

10.820/2003 e por consequência a norma editada pela autarquia federal. 

Como fundamento, trouxe decisão do STJ corroborando sua tese (Resp. 

1586910/SP). No caso dos autos, de fato, os empréstimos não foram 

contratados pelo aposentado na modalidade consignação, o que, em tese, 

levaria à incidência do entendimento extraído do julgado do STJ no sentido 

da impossibilidade de realizar a limitação pretendida. Contudo, analisando 

detidamente a situação apresentada pela parte Reclamante, percebe-se 

que a aplicação absoluta desse entendimento lesaria a dignidade da 

pessoa humana e os princípios da proporcionalidade-razoabilidade. 

Explico. A condição relatada pelo consumidor evidencia clara situação de 

superendividamento, afetando diretamente sua vida (tanto social, quanto 

econômica e emocional), levando-o à exclusão social, angústia e 

sofrimento. Nas palavras de Cláudia Lima Marques: “O 

superendividamento é uma crise de solvência e de liquidez do consumidor 

(com reflexos em todo o seu grupo familiar), crise que facilmente resulta 

em sua exclusão total do mercado de consumo, comparável a uma nova 

espécie de ‘morte civile’: a ‘morte do homo economicus’. Prevenir tal efeito 

negativo da sociedade de consumo atual e do acesso ao crédito é o 

melhor dos caminhos (MARQUES, 2010, p. 21 e 25). Nesse sentido, o 

princípio da dignidade humana deve ser aplicado como forma de garantir o 

mínimo existencial, o qual é definido como um conjunto básico de direitos 

fundamentais que visa assegurar uma vida digna. Na hipótese, restou 

demonstrado que o Reclamante é pessoa idosa e vem sendo privado de 

grande parte de seus proventos de aposentadoria, motivo pelo qual 

encontra dificuldades para usufruir de direitos básicos como moradia, 

alimentação e medicamentos. Ademais, importante ressaltar que as 

instituições bancárias devem observar a função social do crédito, 

adotando medidas para evitar esse fenômeno que assola a sociedade 

consumidora, principalmente em relação aos idosos, pessoas 

hipervulneráveis. Além disso, priorizar a cobrança de débitos, de forma 

absoluta e sem qualquer limitação, em detrimento da condição do 

consumidor - vulnerável por natureza -, não seria razoável e violaria 

também a proporcionalidade, na sua acepção positiva (vedação da 

proteção deficiente). Nesse sentido, cita-se decisão do Juiz José Wilson 

Gonçalves, do Tribunal de Justiça de São Paulo: “(...) de partida se verifica 

que não se trata de empréstimo consignado, mas sim de mútuo para 

desconto em conta bancária (na conta que o autor recebe os proventos 

da aposentadoria, na Caixa Econômica Federal). Com isso, incidiria a 

orientação do STJ quanto à não permissão para que se faça essa 

limitação pretendida. Ocorre, que a questão é constitucional, na medida em 

que essa prática das instituições financeiras de conceder 

irresponsavelmente empréstimo a trabalhador aposentado, com proventos 

modestos, de tal sorte a comprometer significativamente a sua renda 

mensal, produzindo superendividamento, e, assim, gerando ofensa à sua 

dignidade, fere princípios fundamentais contemplados na Constituição, 

principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da 

p ropo rc iona l i dade  na  re lação  en t re  con t ra t a n t e s  ( A I 

1033960-97.2017.8.26.0562). (Grifei). A propósito, oportuno advertir que a 

decisão do STJ (Resp. 1586910/SP), proferida em agosto de 2017, é 

aplicada em muitas situações de maneira indistinta, sendo que não possui 

repercussão geral e reflete apenas entendimento de parte dos Ministros 

do tribunal. Além do mais, tratou de situação bem diversa do presente 

caso, pois analisava pretensão de um policial aposentado (que percebia 

proventos acima dos cinco mil reais). Por fim, o próprio Superior Tribunal 

de Justiça possui precedentes da terceira e quarta turma, julgados, 

inclusive, após 2017, admitindo-se a limitação, de maneira excepcional, 

para preservar o mínimo existencial, consoante decisão: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE 

DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 

1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente 

pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de 

salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os 

descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não 

ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em 

razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (STJ - 

Acórdão Agint. no Resp. 1390570 / Pr, Relator(a): Min. Lázaro Guimarães, 

data de julgamento: 05/06/2018, data de publicação: 12/06/2018, 4ª 

Turma). (Grifei). Desta feita, impõe-se a limitação dos descontos na conta 

corrente da parte Reclamante, no percentual total de 35%, com 

fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e 

proporcionalidade-razoabilidade. Nulidade do Empréstimo e Restituição em 

Dobro. A parte Reclamante alega nulidade do empréstimo realizado em sua 

conta corrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), afirmando 

desconhecer a operação efetuada e que alguém realizou o saque (ou 

seja, suposta fraude!). Por seu turno, expõe a parte Reclamada que a 

operação foi realizada em caixa de autoatendimento, por meio de senha e 

cartão (pessoal), sendo que o correntista não informou qualquer notícia de 

fraude, perda ou extravio de seu cartão, o que tornaria legítima a 

cobrança. Nesse ponto, assiste razão a empresa Reclamada. Isto porque, 

analisando o extrato bancário anexado na inicial (Id. 18886593), 

percebe-se que o empréstimo foi realizado no dia 29/06/2018, sendo 

efetuados dois saques em sequência no mesmo dia. No entanto, somente 

em março de 2019 a parte Reclamante procurou advogado e ajuizou ação 

judicial informando o desconhecimento do valor contratado (isto é, após 

cerca de 09 meses). Ademais, não noticiou à empresa bancária qualquer 

relato sobre fraude, furto ou extravio do seu cartão pessoal e senha, 

tampouco registrou boletim de ocorrências perante as autoridades, 

condutas estas que são esperadas de quem foi vítima de fraude. Ora, a 

parte Reclamante se manteve inerte durante todo esse tempo (quase 09 

meses), não sendo possível aceitar que ela não tinha ciência dos 

descontos em sua conta, pois após o ocorrido efetuou vários saques, o 

que levaria a perceber eventual redução indevida em seus proventos. 

Portanto, descabida também a alegação do Parquet afirmando que a parte 

Autora, por sua idade, teria dificuldade de ir até o caixa e realizar 

empréstimos, o que presumiria a ocorrência de fraude. Isto porque, foi 

comprovado nos autos que ela efetuou vários saques em diferentes 

momentos diretamente no caixa, sendo que já realizou outros 

empréstimos. Por essa razão, indefiro a inversão do ônus da prova, pois 

embora possível sua decretação em determinadas hipóteses, a parte 

Autora deve minimamente trazer indícios de suas alegações. Assim, 

nessa situação específica, não vislumbro verossimilhança e não 

reconheço hipossuficiência, haja vista que a parte Reclamante poderia ter 
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comprovado, no mínimo, sua oposição expressa à operação efetuada, 

seja pelos meios disponíveis de comunicação com a empresa, seja por 

registros de boletim de ocorrências perante as autoridades etc. Desta 

forma, improcede o pedido de nulidade e, por consequência, o pedido de 

repetição do indébito. Dano Moral. A parte Reclamante aduz que sofreu 

dano moral, em virtude dos descontos realizados em sua conta, os quais 

lhe privaram de seu sustento e remédios. Todavia, apesar do 

superendividamento do consumidor gerar sofrimento, angústia, 

corroborado pela prática irresponsável (mas não ilegal) das empresas 

bancárias em fornecer sucessivos empréstimos, não cabe aqui dano 

moral. Isto se explica porque inexiste ato ilícito, pois a legislação 

infraconstitucional permite a realização de empréstimos e descontos na 

conta acima de 30% do salário. A limitação é medida excepcional, imposta 

por lei específica (no caso de consignação) ou adotada quando em risco a 

dignidade humana (nos demais casos), o que não torna ilícito o ato 

praticado. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO 

BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA 

CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES 

DESCABIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Na linha do 

entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, 

independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de 

pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é 

possível a limitação a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário. 

2. Se a conduta está pautada em contrato celebrado entre as partes, o 

fato por si só não autoriza falar em ofensa à dignidade da pessoa humana 

a fim de ensejar à condenação por dano moral. (TJDFT - Acórdão 

0703968-44.2018.8.07.0018, Relator(a): Des. Fábio Eduardo Marques, 

data de julgamento: 09/11/2018, data de publicação: 21/11/2018, 7ª Turma 

Cível). (Grifei). Do Descumprimento da Decisão “Liminar”. Tendo em vista a 

improcedência do pedido objeto da tutela antecipada, revela-se descabida 

a pretensão de multa pelo descumprimento da decisão, pois concedida em 

caráter precário. Assim, a decisão de mérito deve prevalecer sobre a 

decisão que antecipa a tutela, tornando-se sem efeito a cominação de 

multa. Do dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA em PARTE dos 

pedidos autorais para: a) determinar a limitação dos descontos na conta 

corrente da parte Reclamante, no percentual de 35% de seus proventos, 

sendo 30% para empréstimos e 5% para despesas com cartão de crédito, 

a fim de preservar a dignidade humana. b) como consequência, determino 

que as partes Reclamadas BRADESCO S/A e BRADESCO CARTÕES S/A 

providenciem a readequação das cobranças em tantas parcelas quanto 

forem necessárias, observando os limites definidos nesta decisão. c) 

revogar a decisão liminar. Sem custas e honorários, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Intime-se 

desta sentença também o (a) representante do Ministério Público, que 

interviu no feito em favor do idoso. Primavera do Leste/MT, 24 de março de 

2020. Diogo Trindade Ribeiro Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste/MT, 24 de março de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 40/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Lidiane Dias de Campos Maraschin, 

matrícula 12348 – Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal 

desta Comarca, estará afastada de suas funções no dia 08/04/2020, em 

virtude folga compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Maryelle Miranda Muller (matrícula 35444, 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal , no dia 08/04/2020, durante o afastamento 

da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 20 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FELIX LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de JULHO 

de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PINHEIRO DE ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON JUNIOR NEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ELIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 24 de 

JULHO de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1000018-37.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: FÁBIO LOPES 

CPF/CNPJ: 063.401.661-05 ENDEREÇO: RUA H, N° 115, BAIRRO SÃO 

DOMINGOS CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 78890-000 DADOS DO 

PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: SORRISO/MT VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO 

PROCESSO: 1000018-37.2019.811.0040 CÓDIGO: 0634 VALOR DAS 

CUSTAS JUDICIAIS: R$ 557,81 FOLHAS DA SENTENÇA: ID 22402732 

DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ ACORDÃO: 07/08/2019 

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 18/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 11/02/2020 DATA DO TRANSCURSO 

DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 12/03/2020 DATA DO VENCIMENTO: 

“CONTRA APRESENTAÇÃO” , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002316-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1002316-02.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: MARCOS ANTÔNIO DE 

SOUSA SANTOS CPF/CNPJ: 610.559.693-65 ENDEREÇO: BECO SÃO 

SIMPLÍCIO, N° 35, BAIRRO SÃO MATEUS CIDADE: SORRISO ESTADO: MT 

CEP: 78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE 

PAGAMENTO: SORRISO/MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO: 1002316-02.2019.811.0040 

CÓDIGO: 6105 VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 557,81 FOLHAS DA 

SENTENÇA: ID 22401749 DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ 

ACORDÃO: 07/08/2019 DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 18/09/2019 

DATA DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 12/02/2020 

DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 12/03/2020 

DATA DO VENCIMENTO: “CONTRA APRESENTAÇÃO” , 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e 

Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON GAITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

CUSTAS JUDICIÁRIA - CDCJ PROCESSO n. 1002300-48.2019.8.11.0040 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 DADOS DO DEVEDOR NOME: GELSON GAITO DE 

SOUZA CPF/CNPJ: 019.402.701-54 ENDEREÇO: RUA SANTO CRISTO, N° 

104, BAIRRO SÃO DOMINGOS CIDADE: SORRISO ESTADO: MT CEP: 

78890-000 DADOS DO PROCESSO COMARCA/ PRAÇA DE PAGAMENTO: 

SORRISO/MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÚMERO 

ÚNICO DO PROCESSO: 1002300-48.2019.811.0040 CÓDIGO: 0194 VALOR 

DAS CUSTAS JUDICIAIS: R$ 557,81 FOLHAS DA SENTENÇA: ID 22401754 

DATA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO/ SENTENÇA/ ACORDÃO: 07/08/2019 

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO: 18/09/2019 DATA DA NOTIFICAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO: 12/02/2020 DATA DO TRANSCURSO 

DO PRAZO PARA PAGAMENTO: 18/03/2020 DATA DO VENCIMENTO: 

“CONTRA APRESENTAÇÃO” , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 219 de 798



Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nª 26541147, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007159-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 28037654 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008332-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU PASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID .Nº 27046908 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004512-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA POLIANE GONCALVES QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26112550, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004499-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº26112619, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 
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custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004057-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA CUNHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26217901, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007262-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SIQUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

CLAUDIMIR CAPITANIO (REQUERIDO)

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR SERPA OAB - MT20038/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 718,07, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 21169252 sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 304,40 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007296-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26620847, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004825-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26752389., sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005978-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN MIGUEL DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 10 de 

ABRIL de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004810-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DE LIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,61, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 26758356, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 153,21 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004770-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAELMA DE JESUS SEGUINS AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID 26746689, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BARROSO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de JULHO 

de 2019, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE FAVARETTO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010673-51.2016.8.11.0040 (R) REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: MICHELE FAVARETTO MARTINS VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Em atenção ao postulado no Id 2451840, e considerando o 

período já decorrido, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, decorrido 

o prazo acima, deverá manifestar-se independente de nova intimação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). 

Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 27 de 

FEVEREIRO de 2019, às 14:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001933-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI LUIZ ZANATTA (EXECUTADO)

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA (EXECUTADO)

ARLI ZANATTA (EXECUTADO)
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NERI ZANATTA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA BACKES ZANATTA (EXECUTADO)

MIGUEL MALDANER (EXECUTADO)

MARLI ZANATTA MALDANER (EXECUTADO)

ELIANA DANIELI ZANATTA (EXECUTADO)

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (EXECUTADO)

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES (EXECUTADO)

JAIR ERCILIO SCHWANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001933-87.2020.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o disposto 

no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua 

remessa à Segunda Vara Cível desta Comarca, eis que prolatou o título 

executivo judicial excutido neste feito, mediante as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000636-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EMBARGADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EMBARGADO)

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000636-45.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SILVIO EDUARDO POLIDORIO EMBARGADO: AGROMAVE 

INSUMOS AGRICOLA LTDA, MILTON GAETANO JUNIOR, ELIANE 

EDVIRGENS BELUCIO GAETANO Vistos etc. Cuidam-se de embargos de 

terceiro propostos por SILVIO EDUARDO POLIDORIO em desfavor de 

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que é proprietário do veículo descrito na 

exordial desde o ano de 2016, contudo, sua transferência apenas foi 

realizada em 17/04/2019 por motivos alheios a sua vontade. Segue 

narrando que posteriormente a transferência, referido veículo foi objeto de 

furto, tendo o embargante acionado o seguro, momento em que tomou 

conhecimento da averbação premonitória existente no seu prontuário 

oriunda da execução de nº 1001702-31.2018.8.11.0040, promovida por 

Agromave Insumos Agrícolas Ltda em face de Milton Gaetano Junior e 

Eliane Edvirgens Belúcio Gaetano. Por tais razões, pugna pela concessão 

da liminar para imediata baixa do bloqueio lançado no veículo Hilux, CD4x4, 

fabricação/modelo 2014/2014, placa OBI8860, com a consequente 

liberação, suspendendo-se o processo principal, bem como seja liberado 

ao embargante proprietário do veículo o valor integral da cobertura do 

seguro do veículo objeto. Com a inicial vieram os documentos de id. 

28896394. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem 

os artigos 674 e 677, do CPC, o seguinte: “Art. 674. Quem, não sendo 

parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre 

bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato 

constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de 

embargos de terceiro”. “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a 

prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, 

oferecendo documentos e rol de testemunhas.” De pronto, convém 

destacar que a causa de pedir dos embargos de terceiro guarda relação 

com a propriedade do veículo descrito na inicial, eis que a suposta 

violação ao direito do embargante ocorreu mediante averbação 

premonitória no respectivo prontuário. No caso em tela, o embargante 

narra na exordial que embora a aquisição tenha ocorrido em 2016, 

consoante contrato acostado aos autos, a transferência do veículo 

apenas se deu em 17/04/2019 por razões alheias a vontade do autor. 

Contudo, compulsando os autos, não é possível emprestar 

verossimilhança as alegações do autor, sobretudo em razão da 

transferência ter ocorrido após a averbação premonitória. Aliado a isso, 

convém destacar que há indícios da existência de fraude à Apólice de 

seguro nº 4890000106731, razão pela qual mostra-se necessário 

examinar o feito com cautela, em momento oportuno. Mas não é só. In 

casu, igualmente não se mostra presente o periculum in mora, pois, a 

anotação constante no prontuário não implica em qualquer restrição 

excessiva, sendo que dela não advém restrições imediatas ao direito de 

propriedade e nem mesmo à posse, podendo, sem prejuízo aguardar a 

cognição exauriente. Por todo o exposto entendo que o INDEFERIMENTO 

da liminar é medida imperativa. No mais, diante da contestação ofertada 

pela ré em id. 29885473, a qual suscita em preliminar de mérito a 

intempestividade dos embargos, INTIME-SE a embargante para manifestar 

no prazo legal. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006377-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERRARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006377-37.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MAURICIO FERRARI EXECUTADO: ADRIANO FABRICIO Vistos etc. Através 

do petitório de id. 27262029 o exequente requereu a busca de valores 

pelo sistema BACENJUD e penhora via RENAJUD. Contudo, previamente a 

análise do pleito CERTIFIQUE-SE eventual decurso de prazo. Caso positivo, 

desde já, DEFIRO o pleito de penhora através do Sistema RENAJUD, 

determinando à Secretaria da Vara que proceda conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016. Após, INTIME-SE a exequente para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. 

Oportunamente, façam os autos conclusos para análise realização do 

bloqueio via BACENJUD. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003666-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RECH (AUTOR(A))

MAICON RECH (AUTOR(A))

DAIANA RECH BORTONCELLO (AUTOR(A))

GLACIR LURDES RECH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003666-30.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença, bem como quanto ao 

polo ativo da demanda. No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no 

prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados em 

id. 28028308, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) 

sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no 

art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior 

sem que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 
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atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001923-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ERINILSON MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001923-43.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO ERINILSON MAIA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato proposta por ANTÔNIO ERINILSON MAIA em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A C.F.I, alegando o autor que celebrou com 

a Requerida, na data de 15/07/2019 um pacto de financiamento para 

aquisição de um veículo, com valor líquido do crédito de R$13.000,00 

(treze mil reais) com entrada de R$12.000,00 (doze mil reais) a ser quitado 

em 48 parcelas de R$552,22 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e 

dois centavos). Segue narrando que a ré vem cobrando juros exagerados 

que chegam a taxa de 30,86% a.a., situação que elevou 

consideravelmente a sua dívida, porém, ao contratar um perito contábil 

para fazer um recálculo da dívida esta importou em R$ 21.715,31, 

pretendendo com a presente demanda revisar os contratos, com o que 

apresenta o cálculo que entende devido, requerendo ainda, liminarmente, 

autorização judicial para depositar os valores que entende devidos, 

obstando, assim, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO o benefício da 

gratuidade de justiça. Trata-se de ação revisional de contrato em que o 

autor, ao invés de realizar a consignação voluntaria e prontamente, 

mantém-se inerte enquanto não prolatada decisão. Portanto, independente 

da discussão das cláusulas impugnadas, o que será averiguado à 

exaustão quando da sentença (cognição exauriente), fato é que, inclusive 

na presente data, o requerente sequer consignou o montante em 

pagamento, requerendo liminarmente o deferimento da consignação do 

valor que entende devido, o qual é bem inferior ao pactuado com a 

instituição financeira. Oportuno ressaltar que a concessão da liminar 

pugnada configuraria antecipação do próprio mérito, o que é 

expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, sendo necessário 

prestigiar o contraditório e analisar o mérito no momento adequado, sem 

prejuízo de posterior condenação da instituição ré na devolução do valor 

pago indevidamente. In casu, a norma do art. 397, do CC, dispõe que “O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor”. A Súmula 380 do STJ, no mesmo 

sentido, salienta que "A simples propositura da ação de revisão de 

contrato não inibe a caracterização da mora do autor". A mora, por sua 

vez, permite o que se pretende obstar via antecipação de tutela em 

exercício regular do direito (art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02). Além 

disso, o disposto artigo 585, § 1º, do CPC, salienta que "A propositura de 

qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o 

credor de promover-lhe a execução". Portanto, a norma é clara e sua 

incidência manifesta - Art. 336, do CC: "Para que a consignação tenha 

força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao 

objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o 

pagamento (grifo nosso)". Destarte, considerando que a dívida é 

incontroversa (an debeatur), apesar da discussão sobre valores 

(quantum debeatur), não constato o fumus boni iuris necessário para o 

deferimento liminar. Posto isso, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

Por fim, deixo de designar sessão de mediação tendo em vista a adoção 

ao regime obrigatório de teletrabalho instituído através da Portaria Conjunta 

nº 249 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo a 

Secretaria da Vara, assim que possível, designar data para realização da 

audiência preliminar. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para apresentar 

contestação, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do CPC. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005329-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSULTORIA EMPRESARIAL AGUA LIMPA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL RUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005329-09.2019.8.11.0040. Vistos etc. De início, diante da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 26475292), INTIME-SE a parte 

exequente para que traga aos autos cópia da matrícula do imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, eis que imprescindível para cumprimento do ato 

deprecado, principalmente para a correta localização, não obstante se 

tratar de penhora de direitos possessórios. Relativamente ao pedido de 

arrombamento, diante da certidão de meirinho encartada aos autos não 

vislumbro, por ora, a necessidade de deferimento do pedido, o qual 

somente se justifica na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Por 

fim, após a juntada da matrícula do imóvel, quanto ao pedido de 

fornecimento de meios para cumprimento da ordem deprecada, inexistindo 

qualquer impedimento, DEFIRO o pleito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005057-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA FERRARIN (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005057-15.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA REU: VALQUIRIA 

FERRARIN Vistos etc. Relativamente ao pedido de busca de endereço, 

DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos 

órgãos conveniados. Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001110-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANDER PIAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001110-84.2018.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 23878543, o exequente requereu a busca de valores pelo sistema 

BACENJUD. Sem delongas, diante da gravidade do cenário atual em 

decorrência da pandemia que assola este país e, diante da ausência de 

informações quanto às condições financeiras da executada, postergo a 

realização do bloqueio para após o retorno do regular expediente forense, 

a fim de evitar eventual desfalque financeiro neste momento crítico. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000527-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000527-31.2020.8.11.0040. Vistos etc. Diante da manifestação 

dos executados de id. 30446969, a qual veio acompanhada da decisão de 

id. 30446970, INTIME-SE a exequente para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001932-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MALDANER (EXECUTADO)

MARLI ZANATTA MALDANER (EXECUTADO)

ELIANA DANIELI ZANATTA (EXECUTADO)

NERI ZANATTA (EXECUTADO)

NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES (EXECUTADO)

JAIR ERCILIO SCHWANTES (EXECUTADO)

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA BACKES ZANATTA (EXECUTADO)

ARI LUIZ ZANATTA (EXECUTADO)

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA (EXECUTADO)

ARLI ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001932-05.2020.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o disposto 

no artigo 516, inciso II, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua 

remessa à Segunda Vara Cível desta Comarca, eis que prolatou o título 

executivo judicial excutido neste feito, mediante as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005835-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR CHIAPETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005835.82.2019.8.11.0040 Exceção de Pré-Executividade 

Vistos etc. Cuida-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada 

por Brazilian Commodities Agrícola S/A/New Farm Agronegócio e Fomento 

Ltda em face de Osmir Chiapetti, afirmando ser credora do executado de 

um crédito representado pela CPR emitida em 08/08/2018 e endossada à 

exequente em 21/08/2018, pela qual o devedor assumiu a obrigação de 

entregar à exequente 720.000 kg correspondente a 12.000 sacas de soja 

de 60Kg cada, ate 15/03/2019, todavia, da totalidade do produto acima, o 

executado entregou apenas a quantia de 137.502Kg, restando um saldo 

devedor de 585.498 kg de soja, equivalente a 9.708,30 sacas de 60Kg 

cada. Após ser regularmente citado, o executado Osmir Chiapetti 

apresentou Exceção de Pré-Excutividade, consoante razões expostas na 

petição de id. 29869775. Seguindo, Sipal Indústria e Comércio Ltda 

compareceu aos autos informando que o Oficial de Justiça esteve no 

referido armazém a fim de efetuar a busca e apreensão de 704.823 Kg de 

soja, equivalentes a 11.747,05 sacas de 60Kg cada, todavia, os valores 

devidos em razão da armazenagem dos produtos estocados devem ser 

quitados com antecedência à eventual entrega a quem de direito, sendo 

que, até 15/05/2020 o valor devido àquele estabelecimento é de R$ 

21.144,69 (vinte e um mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e 

nove centavos). (Id. 30065478). Juntada do mandado de busca e 

apreensão devidamente cumprido, id. 30065483. Seguindo, a exequente 

New Farm Agronegócio e Fomento Ltda manifestou-se sobre a Exceção 

de Pré-Executividade ofertada, consoante petição de id. 3026894. É o 

relato do necessário. Decido. De pronto, ao ofertar Exceção de 

Pré-Executividade, sustenta o devedor a necessária suspensão da 

presente execução, argumentando que a área objeto da matrícula nº 

16.176, que em razão do georreferenciamento passou a denominar-se 

matrícula nº 65.767 do CRI de Sorriso, não mais pertence ao excipiente, 

assim como o produto nela cultivado. Todavia, além de tratar de matéria 

que, em tese, deveria ser arguida pelo terceiro supostamente prejudicado, 

o executado deixou de trazer para os autos prova robusta e contundente 

a amparar a sua alegação neste ponto. Seguindo, diz ainda o executado 

que o exequente elegeu a via inadequada para perseguição do seu 

crédito, uma vez que, com base no título em questão deveria ter manejado 

ação de execução para pagar quantia certa e não ação de execução para 

entrega de coisa, o que é veementemente refutado pela exequente. Do 

simples exame do título que instrui a petição inicial, qual seja, CPR emitida 

por Osmir Chiapetti em favor de Nelson Vetorelo, com vencimento em 

15/03/2019, pela qual o emitente comprometeu-se à ENTREGAR ao credor 

ou à sua ordem, a quantidade de produto descrita no ítem 1 (720.000 Kg 

de soja ou 12.000 sacas de soja a granel, do resta evidente tratar-se de 

típica Cédula de Produto Rural e não de Cédula de Produto rural Financeira, 

como quer fazer crer o executado. Sabe-se que a CPR (Cédula de Produto 

Rural) constitui um título de crédito pelo qual o emitente vende produto 

rural, sendo que todas as condições do negócio, a saber, quantidade e 

qualidade do produto, local, condições e data da entrega devem estar 

indicados expressamente na CPR. A CPR circula sob endosso e admite 

alterações através de aditivos De outro lado, a CPR-F (Cédula de Produto 

Rural Financeira), diferentemente da CPR, não é um título de crédito para 

se vender e comprar produto rural, mas sim para se contratar um 

empréstimo. Logo, pela CPR-F o emitente obriga-se a pagar quantia certa 

ao credor, ao invés de entregar produto rural. Para apurar o valor que o 

devedor da CPR-f deverá pagar ao credor é preciso que do título conste 

todas as condições legais, como a quantidade e o produto utilizado como 

parâmetro, preço ou índice de preço, instituição que divulga o preço ou o 

índice de preço, a praça ou o mercado de formação do índice, etc. Nessa 

esteira, subsumindo-se o título objeto da presente execução aos 

conceitos sinteticamente expostos acima, é clarividente o intento 

protelatório do executado ao manejar a presente exceção de 

pré-executividade, ao argumento de a credora optou pela via inadequada. 

Isto posto e sem mais delongas, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade 

ofertada e determino o prosseguimento da execução, devendo o credor 

ser intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Por 

se tratar de incidente meramente protelatório, reputo o executado litigante 

de má-fé, na forma do art. 80, incisos V e VI do CPC, razão pela qual 

condeno-o ao pagamento da multa correspondente a 3% sobre o valor da 

causa, na forma do art. 81, caput, do CPC.[1] Relativamente ao pedido 

formulado pela Sipal Indústria e Comércio Ltda sob o id. 30065478 

determino que, se possível, ou seja, caso o produto ainda esteja 

depositado naquele armazém, seja realizada a dedução da quantidade de 

grãos necessária, conforme cotação mercadológica do dia, para 

ressarcimento dos valores devidos em razão do armazenamento dos 

grãos até a data da realização da busca e apreensão, visto que, após 

esta data eventuais despesas com o armazenamento devem ser 

suportadas pela ora exequente. Realizada a operação ora autorizada, 

deverá a SIPAL, no prazo de 10 (Dez) dias, prestar contas nestes autos. 

Não sendo possível a dedução na forma acima determinada, intime-se o 
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devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento das 

despesas de armazenamento diretamente ao armazém referido, de tudo 

comprovando-se nestes autos. Honorários indevidos na espécie.[2] 

P.R.I.C. Sorriso/MT, 24 de Março de 2020. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito [1] AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE - 

TÍTULO EXECUTIVO FORMALMENTE PERFEITO - ALEGAÇÕES DE 

NULIDADES FUNDADAS EM FATOS NÃO COMPROVADOS - EXCEÇÃO 

REJEITADA - MANTIDA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

RECURSO DESPROVIDO. Estando a execução fundada em título 

extrajudicial formalmente perfeito, em que se acham presentes os 

atributos da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito por ele 

representado, inviável a pretensão de vê-lo desconstituído pela via da 

exceção de pré -executividade, sob a alegação nulidade fundada em fatos 

não demonstrados nos autos. Portanto, inexistindo defeitos formais no 

título executivo, a exceção de pré -executividade deve ser julgada 

improcedente. Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, nos 

termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, da parte que cria 

incidente processual com o fito protelatório , interpondo, depois, agravo de 

instrumento contra a decisão que, com acerto, rejeitou esse incidente. 

(N.U 0038615-96.2011.8.11.0000, , MARCELO SOUZA DE BARROS, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2011, 

Publicado no DJE 23/09/2011) [2] EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – REJEITADA – 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Somente há 

falar em fixação de honorários em julgamento de exceção de pré - 

executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total 

ou parcial da execução, o que não ocorreu. Assim, é indevida a 

condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. 

(N.U 1013875-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 

26/09/2019)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005992-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1005992.26.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Execução 

de Titulo Extrajudicial ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT em face de 

Alexandre Pizzolatto e Silvane Bortoluzzi Pizzolato com fundamento na 

Cédula de Crédito Exportação descrita na inicial, no valor de R$ 

2.402.953,00 (dois milhões e quatrocentos e dois mil e novecentos e 

cinquenta e três reais), com vencimento final para 22/12/2017. Deflagrada 

a execução, os devedores foram regularmente citados, consoante 

certidão positiva de id. 15369467. Diante da falta de indicação de bens à 

penhora pelos devedores, a decisão de id. 18485255 deferiu a penhora do 

bem imóvel indicado na inicial, determinando a expedição de carta 

precatória ao Juízo da Comarca de São José do Rio Claro, Mato Grosso. 

Informou-se nos autos que o bem em questão já se encontra penhorado e 

avaliado em outros em tramitação perante a Comarca de São José do Rio 

Claro. Seguindo, os executados, alegando que o bem penhorado 

mostra-se mais que suficiente à garantia do débito, requer a concessão 

da tutela de urgência para o fim de baixar as restrições que constam em 

seus nomes, id. 21177556. De outro norte, a exequente requer a 

suspensão da CNH, passaportes e cartões de crédito dos devedores, id. 

26318527, assim como manifesta sua discordância quanto ao pedido de 

baixa das restrições creditícias, id. 26921760. É o relato do necessário. 

Decido. DE pronto, passo a examinar o pedido de tutela de urgência para 

fim de determinar a baixa das restrições creditícias efetuadas em nome 

dos executaos. Conforme visto, a questão está fundada no julgamento do 

REsp nº 1061530/RS, Tema Repetitivo 33 do STJ. Com efeito, a abstenção 

da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente pode ser deferida se 

presentes, cumulativante, os seguintes requisitos legais: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz. Aliás, seguindo a orientação do STJ, o E. Tribunal 

de Justiça deste Estado também já se pronunciou acerca do tema, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - POSTAGEM NO CORREIO NO PRAZO 

RECURSAL – ART. 525, § 2º, DO CPC – TEMPESTIVIDADE – RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE USUÁRIO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

VEDAÇÃO IMPOSSÍVEL POR NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS 

PELO STJ - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA 

DOS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “É tempestivo o agravo de instrumento postado no correio sob 

registro com aviso de recebimento, dentro do prazo legal (art. 525, § 2º, 

do CPC). Precedentes. (...)” (REsp 716.173/SP; Rel. Min. Barros Monteiro; 

4ª T.; Julg. 15/09/2005, DJ 24/10/2005 “A relação jurídica existente entre o 

contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a 

Suprema Corte na ADI 2591. Precedentes.(...)” (REsp 493.429/RS, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão; 4ª T.; Julg. 20/05/2010, DJe 27/05/2010, in 

www.stj.jus.br). “Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, 

o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição 

do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da 

comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: 

a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou 

parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, 

amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o 

depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a 

critério do magistrado. (...) Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o 

simples ajuizamento de ação objetivando a revisão contratual não obsta o 

direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em 

cadastros restritivos de crédito. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no 

Ag 1165354/DF; Rel. Min. Sidnei Beneti; 3ª T.; Julg. 15/12/2009, DJe 

02/02/2010) “Após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, que incluiu no 

CPC o art. 739-A, os embargos do devedor poderão ser recebidos com 

efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, 

cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) 

relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; 

e c) garantia integral do juízo" (REsp 1.024.128/PR, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 19.12.2008, RDDT, vol. 162, p. 156, REVPRO, vol. 168, p. 

234). Incidência da Súmula 83/STJ”.(AgRg nos EDcl no Ag 1389866/PR; 

Rel. Min. Humberto Martins; 2ª T.; Julg. 15/09/2011, DJe 21/09/2011).” 

(TJMT, N.U 0102100-36.2012.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2013, Publicado no DJE 

01/05/2013) Como se vê, na hipótese em exame, não se vislumbra a 

probabilidade do direito, pois os executados não lograram demonstrar, ao 

menos em sede de cognição sumária, as cláusulas abusivas que, em tese, 

descaracterizariam a mora. Logo, a antecipação de provimento judicial que 

determine a abstenção/exclusão de inscrição do nome da patê dos órgão 

de proteção ao crédito requer, além da presença dos pressupostos legais 

insculpidos no art. 300, caput e § 3º do CPC, o preenchimento 

concomitante dos seguintes requisitos: existência de ação impugnando o 

débito; demonstração de que a cobrança é indevida e, c) depósito do valor 

tido por incontroverso ou caução idônea. No caso dos autos, embora 

manejado embargos à execução no bojo do qual se discute a existência 

de clausulas contratuais abusivas, evidente que os demais requisitos não 

se acham presentes. Tanto assim que os embargos sequer foram 

recebidos com efeito suspensivo. Além do mais, não se pode considerar 

que preenchido o requisito constante do ítem “c” acima, uma vez que o 

imóvel sobre o qual deferiu-se a penhora encontra-se garantido diversas 

outras execuções, não sendo possível afirmar se, de fato, suficiente a 

garantia do débito em questão. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência para o fim de determinar a baixa da restrição creditícia 

que consta em nome dos executados em decorrência do título objeto da 

presente execução. De outro norte, já havendo bem imóvel penhorado nos 

autos, ainda que pendente a questão relativa a sua avaliação, mostra-se 
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desproporcional e desarrazoada as demais medidas constritivas 

requeridas, quais sejam, suspensão da CNH, passaporte e cartões de 

crédito dos executados. Nessa esteira, por se tratar de medida 

excepcional que ora não se justifica, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela exequente sob o id. 26318527. Prossiga-se cumprindo os atos 

pendentes relativos a presente execução. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 24 de Março de 2020. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005312-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO APARECIDO INACIO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005312-07.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 27418893, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, 

certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006504-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006504-72.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A em face da decisão de id. 22561946, asseverando 

que a mesma é contraditória, haja vista que deferiu a prova pericial 

requerida por ambas as partes, contudo, determinou o pagamento da 

integralidade pela seguradora (id. 22727542). Contrarrazões (id. 

23024515). Na oportunidade, o embargado pugnou pela inversão do ônus 

da prova, bem como o custeio integral da perícia pela parte demandada. 

Além disso, sustenta que subsequentemente houve a omissão deste Juízo 

quanto ao pedido de condenação da parte ré em danos morais em razão 

da negativação de seu nome indevidamente. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, in casu, razão 

assiste a embargante, haja vista que a prova pericial foi requerida por 

ambas as partes, de modo que se aplica o disposto no art. 95 do CPC, o 

qual dispõe in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do 

assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela 

parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for 

determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1º O juiz 

poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos 

honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2º A 

quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida 

monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º. § 3º Quando o 

pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados 

no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário 

ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no 

orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça. § 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em 

julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, 

contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas 

processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou 

com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, 

observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja 

beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º . § 5º Para 

fins de aplicação do § 3º, é vedada a utilização de recursos do fundo de 

custeio da Defensoria Pública. De outro norte, sendo o autor beneficiário 

da AJG, sua parte no rateio deverá ser custeada pelo Estado. Nesse 

sentido: Ementa: Agravo de instrumento. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT. Decisão que inverteu o ônus da prova e carreou à ré 

o custeio dos honorários periciais. Inversão do ônus da prova: 

inaplicabilidade do CDC. Honorários periciais. Perícia médica requerida por 

ambas as partes. Honorários que devem ser rateados. Sendo a parte 

agravada beneficiária da justiça gratuita a parte dos honorários que lhe 

cabe deve ser custeada com recursos alocados no orçamento do Estado: 

§ 3.º, incs. I e II, art. 95, NCPC. Não há que se falar em inversão do ônus 

da prova, que não se aplica à hipótese, ausente relação de consumo entre 

as partes, não incidindo no caso concreto, portanto, o artigo 6º, VIII, da Lei 

Consumerista. Cabe à agravante, se a perícia for efetivada por 

profissional indicado pelo Juízo, o recolhimento de apenas metade dos 

honorários, conforme disposto no art. 95, caput, do NCPC. Na 

impossibilidade, a perícia deve ser realizada pelo IMESC (Art. 95, §§2º e 

3º, I e II, do NCPC). Recurso parcialmente provido. (AI: 

2219676-52.2019.8.26.0000. Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior. Órgão 

julgador: 32ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 03/03/2020.) 

Assim, em consonância com o acima exposto, RECEBO os embargos de 

declaração apresentados e ACOLHO para que passe a constar na 

decisão de id. 22561946 o seguinte: Inexistindo preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a 

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

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

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

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, 

conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do 

Juízo o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, devidamente 

cadastrado no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme ficha cadastral anexa, devendo o mesmo ser intimado 

para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, no percentual de 50% (cinquenta por cento), 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, em consonância com o 

disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários depositados a favor do 

perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas 

ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. Relativamente ao percentual relativo a parte autora – 50% 

(cinquenta por cento), sendo este beneficiário da AJG, os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, 

sendo que o pagamento se dará na forma da Resolução n. 127/2011 do 

CNJ, art. 9º, in verbis: “O pagamento dos honorários periciais, de tradutor 

ou intérprete efetuar-se-á mediante determinação do presidente do 

Tribunal, após requisição expedida pelo juiz do feito, observando-se, 

rigorosamente, a ordem cronológica de apresentação das requisições e 

as deduções das cotas previdenciárias e fiscais, sendo o valor líquido 

depositado em conta bancária indicada pelo perito.” No mais, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 
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(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. No mais, MANTENHO 

o decisum em seus exatos termos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005101-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MATOS LOPES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005101-68.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 24018735, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que embora 

citada não apresentou contestação. CUSTAS, se houver, pela parte 

autora. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007463-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA OAB - MT18738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1007463.09.2019.8.11.0040 Vistos etc. Diante do cumprimento 

voluntário do julgado e da expressa concordância da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, na forma do art. 487, I do 

CPC. Decorrido o prazo recursal ou havendo expressa desistência das 

partes, certifique-se o trânsito em julgado e EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento, conforme requerido. Também após o trânsito em 

julgado, proceda-se a baixa de eventuais bloqueios de ativos financeiros 

e/ou bens realizados em desfavor da executada. P.R.I.C. Às providências. 

Empós, ao aquivo. Sorriso/MT, 24 de Março de 2020. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001577-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DE, PARA RECOLHER DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, POR MEIO DA GUIA NO SITE DO TJMT, COMPROVANDO O 

PAGAMENTO NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA EXPEDIDO MANDADO DE 

CITAÇÃO, NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006912-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARI LOURDES MACHADO GUERRA OAB - RS18678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008491-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JAIR SCHEFFEL (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO NOS AUTOS, A FIM DE QUE SEJA 

EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000062-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA DE MELLO OAB - MT18497/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, POR SEU 

PROCURADOR, VIA DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000793-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1000793 -18 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 17 DE JULHO 

DE 2020, às 13h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

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

Processo Número: 1001135-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1001135 -29 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 17 DE JULHO 

DE 2020, às 14h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003349-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BROCH (REQUERIDO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003454-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEES NICOLODI (REU)

VANESSA NICOLODI (REU)

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELANE MAYOLO OAB - RS27805 (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1003454 -38 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Sorriso/MT, 24/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002791-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SOARES DA SILVA AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1002791 -55 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar as partes, para no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão Sorriso/MT, 24/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GATTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1000822 -73 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da 

Certidão Negativa do Meirinho. Sorriso/MT, 24/03/2020.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000364-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000364-90.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REU: RICARDO AUGUSTO 

SCARAVELLI Vistos etc. 1.) DEFIRO o requerimento para consultar 

através do sistema BACENJUD o endereço atualizado da parte 

requerida/executada. Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário 

para citação. 2.) Restando frustradas a tentativa acima, desde já, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 

2º, do mesmo diploma, determino a citação por edital da parte 

requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as 

advertências de praxe. 3.) Decorrido o prazo para resposta e não 

havendo manifestação, certifique-se a ocorrência nos autos. Nesse caso, 

nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na 

forma do artigo 72, inciso II, do CPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo 

prazo legal para apresentação de resposta. 4.) Após, renove-se vista à 

parte autora/exequente para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002988-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002988-15.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO REU: ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO 

ALBERINI Vistos etc. 1.) DEFIRO o requerimento para consultar através do 

sistema BACENJUD o endereço atualizado da parte requerida/executada. 

Sendo positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação. 2.) 

Restando frustradas a tentativa acima, desde já, em consonância com o 

disposto no art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo 

diploma, determino a citação por edital da parte requerida/executada, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe. 3.) 

Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência nos autos. Nesse caso, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do CPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. 4.) Após, renove-se vista à parte 

autora/exequente para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000942-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CILEDA DA CUNHA ARAUJO (EXECUTADO)

MARTINHO GARCIA NEUBURG (EXECUTADO)

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

EDIRON ALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000942-82.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: METALFER 

MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP, MARTINHO GARCIA NEUBURG, 

EDIRON ALVES DE ARAUJO, MARIA CILEDA DA CUNHA ARAUJO Vistos 

etc. 1.) DEFIRO o requerimento para consultar através do sistema 

BACENJUD o endereço atualizado da parte requerida/executada. Sendo 

positiva a consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação. 2.) Restando 

frustradas a tentativa acima, desde já, em consonância com o disposto no 

art. 256, inciso II, do CPC, c.c. art. 830, § 2º, do mesmo diploma, determino 

a citação por edital da parte requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, fazendo constar as advertências de praxe. 3.) Decorrido o prazo 

para resposta e não havendo manifestação, certifique-se a ocorrência 

nos autos. Nesse caso, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como 

curadora especial, na forma do artigo 72, inciso II, do CPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta. 4.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para 

manifestação. Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001523-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1001523 -63 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, haja vista que as guias 

não acompanharam a petição juntada no ID nº 30275007, acessando o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços 

na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 24/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002920-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ANDREY HERBERTS (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1002920 -31 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, haja vista que alguns 

atos processuais a serem realizado entre as Comarcas dentro do estado 

do Mato Grosso, poderão ser feitos via mandado, não necessitando 

expedição de carta precatória, nos termos da Portaria 142/2019/CGJ, de 

08/11/2019, devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". Sorriso/MT, 

24/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003388-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CESAR SURDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo  n º  1003388 -24 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

17 DE JULHO DE 2020, às 15h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 24/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS MARI AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, de que foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 
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13:20 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000944-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZAMPIRAO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo  n º  1000944 -86 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

24/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005576-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA GOIS MARIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005576-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA GOIS MARIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

13:40 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001107-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO FARINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (REU)

 

Processo nº : 1001107-03.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 24 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PINHEIRO PECH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes , 

via DJE, deque foi designada data da Perícia para o dia dia 19/05/2020 às 

14:00 horas, com o Dr. GABRIEL SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, 

CRM/SP nº 155.706, no Fórum de Sorriso/MT, situado na Rua Canoas, nº 

641, centro, Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000223-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER JUNIOR BARCELLOS (REQUERIDO)

 

Processo nº : 1000223-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 24 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000669-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência DIRETAMENTE NO JUÍZO 

DEPRECADO, nos termos do ofício juntado do ID 8232543.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES LOURENCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO SOARES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - MT0009602A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001697-77.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARINA ALVES LOURENCO REU: IVO SOARES DA SILVA Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por MARINA ALVES LORENÇO 

em desfavor de IVO SOARES DA SILVA, ambos qualificados nos autos. 
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Em decisão de Id 1944996 foi recebida inicial, deferidos os alimentos 

provisórios no importe de 30% dos rendimentos auferidos pelo requerido 

em favor da autora, e determinada a citação do requerido. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação e documentos no Id 47180084 

e seguintes. Impugnação à contestação, Id 6043657. Em despacho de Id 

11604720 foi determinada a intimação das partes para especificação de 

provas. A autora manifestou no Id 16507704, pugnando pela designação 

de audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. Não havendo alegações de preliminares ou outras questões a serem 

apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos a necessidade 

da autora em receber os alimentos e a possibilidade do requerido em arcar 

com os alimentos pleiteados. N A distribuição do ônus da prova se mantém 

na forma descrita no artigo 373, incisos I e II, do CPC. Desde já, DEFIRO a 

produção de prova oral pleiteada pela parte autora, razão pela qual 

DETERMINO a intimação das partes para apresentação do rol de 

testemunhas, em 15 (quinze) dias. Com a apresentação do rol, venham os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002579-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA ALINE PINHEIRO OAB - MT25641/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002579-34.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO FELIPE ALVES DOS SANTOS REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc., Entre um 

ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes apresentaram 

petição conjunta de acordo no Id 22805050, pugnando por sua 

homologação judicial. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes. Custas 

e honorários advocatícios, se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo. P.C. Às providências. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003026-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA SANTINA SANTIN (EXECUTADO)

VANDERLEI CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003026-22.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: VANDERLEI 

CAVALCANTE, NEUSA SANTINA SANTIN Vistos etc., Entre um ato e outro, 

e após o regular trâmite processual, as partes apresentaram petição 

conjunta de acordo, pugnando por sua homologação judicial. Pois bem. A 

causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem 

transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente 

pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não 

havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo. P.I.C. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003455-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSSATO ESTEVES SILVERIO OAB - MT18319/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003455-91.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: DILCEU ROSSATO REQUERIDO: KIRST & KIRST LTDA - ME 

Vistos etc., Trata-se de Ação Anulatória de Protesto c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Emergência ajuizada por 

DILCEU ROSSATO em desfavor de KIRST E KIRST LTDA - ME, ambos 

qualificados nos autos. Alega que nos dias 02 e 10 de novembro de 2016 

recebeu intimações expedidas pelo 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso em 

razão das duplicatas mercantis de n°s NFEG5889 e NFGE5998, ambas no 

valor de R$6.423,90 e tendo a empresa requerida como sacadora, sendo 

credora do primeiro título CCLAA Ouro Verde de Mato Grosso, e do 

segundo título, Banco Bradesco S/A. Afirma que tais débitos seriam 

indevidos e que já teria tentado exaustivamente que a baixa dos protestos 

de forma extrajudicial, porém, sem êxito. Por tais razões, ingressou com a 

presente demanda, pugnando, liminarmente, pela imediata retirada do nome 

do autor do banco de inadimplentes e, no mérito, pela condenação da 

empresa requerida no pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). A inicial veio instruída com os 

documentos de Id 4302748 e seguintes. Em decisão de Id 4309035 foi 

deferido o pedido liminar e determinada a citação da parte requerida. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos, Id 5872886 e seguintes. Impugnação à contestação, Id 

6864681. Em despacho de Id 11605120 foi determinada a intimação das 

partes para especificação de provas. No Id 11605120 foi certificado o 

decurso do prazo sem manifestação das partes. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, registro que o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, razão pela qual passo a julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil, dispensando dilação probatória. Antes da apreciação do mérito, 

passo à análise da preliminar de carência de ação por ilegitimidade 

passiva alegada pela empresa requerida. Alegou a parte requerida ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja 

vista que não teria causado os protestos objeto da ação, bem como 

possuiria poderes para efetuar o cancelamento de tais protestos, já que 

as duplicatas foram cedidas aos atuais credores, CCLAA Ouro Verde de 

Mato Grosso (Banco Sicredi) e Banco Bradesco. Entretanto, inobstante as 

alegações da parte requerida, entendo que, em se tratando de duplicata 

com endosso translativo (próprio), a empresa sacadora é solidariamente 

responsável por eventual protesto indevido do título que endossou. A 

propósito: “RECURSO DE AGRAVO INTERNO –– PROTESTO INDEVIDO DE 
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DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO E EMPRESA CREDORA – 

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – NEXO CAUSAL EXISTENTE – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUADO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Possui 

legitimidade para figurar no polo passivo da ação o banco que recebeu os 

títulos mediante operação de desconto, com o apontamento indevido do 

título no Cartório de Registro de Protesto , pois agiu com excesso de 

mandato ou por culpa própria. O banco endossatário, seja por endosso - 

mandato, seja por endosso - translativo , que envia a protesto duplicata 

sem lastro e sem aceite, responde solidariamente com a sacadora pela 

respectiva lesão, caso venha ocorrer, não havendo que se falar em 

ilegitimidade passiva. O valor arbitrado deve ser mantido a título de 

indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora 

arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do 

fato” (TJMT, N.U 0068116-51.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) – destaquei. Diante 

disto, afasto a preliminar alegada pela requerida. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito. Conforme se 

nota da inicial, alega o autor que, nos dias 02 e 10 de novembro de 2016 

recebeu intimações expedidas pelo 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso em 

razão da inadimplência das duplicatas mercantis de n°s NFEG5889 e 

NFGE5998, ambas no valor de R$6.423,90 e tendo a empresa requerida 

como sacadora, sendo credora do primeiro título o banco CCLAA Ouro 

Verde de Mato Grosso, e do segundo título, o Banco Bradesco S/A. 

Afirma que tais débitos seriam indevidos e que já teria tentado 

exaustivamente que a baixa dos protestos de forma extrajudicial, porém, 

sem êxito e, por estas razões, ingressou com a presente demanda, 

pugnando, liminarmente, pela imediata retirada do nome do autor do banco 

de inadimplentes e, no mérito, pela condenação da empresa requerida no 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 

(trinta mil reais). Por outro lado, em sua contestação, a empresa requerida, 

sem negar que os protestos em discussão foram indevidos, limitou a 

afirmar que “o Banco Sicredi e o Banco Bradesco S.A são os únicos 

responsáveis pela apresentação dos títulos à protesto perante o Cartório 

do 2° Ofício de Sorriso/MT” (sic) e, mesmo assim, teria se diligenciado 

junto às referidas instituições financeiras para que fosse realizado os 

cancelamentos dos protesto em nome do requerente, porém, sem êxito. 

Afirmou a parte requerida que não existiria nexo causal entre sua 

conduta/omissão e o suposto dano sofrido, razão pela qual pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. Analisando todo o feito, 

verifico que restou incontroverso nos autos que o requerente não é 

devedor das duplicatas levadas a protesto, portanto, trata-se de protestos 

indevidos. Quanto à alegação da requerida de que não seria responsável 

pelos protestos realizados, por não ser mais a credora/portadora dos 

títulos em questão, entendo que melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, 

ainda que o endosso translativo implique a transferência da titularidade do 

título, com todos os direitos e ônus inerentes à sua propriedade, tal fato 

não exclui a responsabilidade do endossante. Com efeito, a 

responsabilidade do cedente é objetiva e solidária pelos danos causados 

ao devedor. A propósito: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO. ABSTENÇÃO COBRANÇA DUPLICATA. MERCADORIA NÃO 

ENTREGUE. DÉBITO INEXIGÍVEL. NULIDADE DO TÍTULO. TITULO 

TRANSMITIDO POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.- Ocorrendo o endosso translativo do 

título, o endossatário assume a responsabilidade pela higidez da cártula, 

em relação ao próprio negócio originário, cabendo exigir os comprovantes 

de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços no momento de 

recebimento do título. Na esteira da jurisprudência pátria, não obstante o 

endosso translativo transfira a propriedade do título, há responsabilidade 

solidária do endossante e do endossatário, pelos eventuais danos 

causados em razão da emissão, cobrança e protesto indevidos da cártula. 

Não comprovada a entrega da mercadoria apta a ensejar a cobrança da 

duplicata, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0515.17.001615-5/004, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos 

Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, 

publicação da súmula em 11/10/2019) Destaco que a requerida não se 

desincumbiu de comprovar que os débitos descritos nas duplicatas 

protestadas eram devidos, ônus este que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Assim, no caso, verifico conduta ilícita da requerida 

e hipótese de dano moral indenizável, tendo em vista que os pressupostos 

da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se 

mostram presentes ao caso vertente, uma vez que a parte requerida é 

endossante dos títulos protestados indevidamente. Trata-se, aliás, do 

dano moral in reipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos pessoais negativos, tais como dor, humilhação, vexame e 

constrangimento. Neste aspecto, na análise do “quantum” indenizatório a 

título de danos morais devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

de proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, é necessário aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Feitas 

estas ponderações, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de CONFIRMAR a liminar deferida no Id 4309035 e CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). 

CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença e nada 

sendo requerido, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. P.I.C. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001925-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Sorriso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001925-13.2020.8.11.0040. 

IMPETRANTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA IMPETRADO: 

PREFEITO DE SORRISO VISTOS ETC, Intime-se a impetrante para 

providenciar o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 48h 

sob pena de indeferimento da inicial. Após, intime-se a autoridade 

impetrada para, no prazo máximo de 48h manifestar-se SOBRE O PEDIDO 

DE LIMINAR. Em seguida, imediatamente conclusos. Cumpra-se. SORRISO, 

24 de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005585-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial complementar, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004963-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA SCHERER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - 468.273.580-20 (PROCURADOR)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004963-67.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELIA MARIA SCHERER PROCURADOR: AIRTON CELLA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Adélia Maria Scherer ajuíza 

a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela de Urgência” em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício de aposentadoria 

especial rural. Aduz possuir 70 (setenta) anos de idade e iniciado suas 

atividades campesinas ainda criança, ajudando os na lavoura. Após, 

casou-se e continuou a exercer atividade rural em regime de economia 

familiar. Verbera que requereu a concessão do benefício na via 

administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento da 

falta de comprovação de atividade rural em números e meses idênticos à 

carência do benefício postulado. Requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos. Decisão determinando 

emenda à inicial (ref. 21950073). Manifestação da autora à ref. 22615177. 

É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código de Processo 

Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a 

fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

aposentadoria especial (rural), ao argumento de preencher os requisitos 

legais, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento do benefício na espécie pretendida pela parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria especial rural. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001867-10.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLACILDA THOME DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001867-10.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

GLACILDA THOME DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Glacilda Thomé de Souza ajuíza a presente “Ação 

Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “tendinopatia em ombros esquerdo 

e direito (CID M75, M5)”. Narra que recebeu o benefício auxílio-doença 

administrativamente por duas ocasiões (de 23/12/2016 a 23/01/2017 e 

07/03/2017 a 20/06/2017), contudo, o último pedido de concessão do 

benefício, realizado em 27/02/2019, foi indeferido sob o argumento de 

“ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

estar incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final 

da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 08h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001921-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001921-73.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUCIA ELENA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Processo: 1001921-73.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Lucia Elena 

de Oliveira ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do 

benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se 

encontra incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de “sérios 

problemas em ambos os joelhos”. Narra que recebeu o benefício 

auxílio-doença administrativamente até 30/10/2019, contudo, o benefício 

foi indevidamente cessado ao argumento de “ausência de incapacidade 
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laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de ainda 

estar incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final 

da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

pedido de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 08h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 
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Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000184-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA CARINE DE ANDRADE OAB - 042.599.891-62 (REPRESENTANTE)

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000184-69.2019.8.11.0040. 

REPRESENTANTE: PAMELA CARINE DE ANDRADE REQUERENTE: N. D. A. 

P. REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Processo 1000184-69.2019.8.11.0040 VISTOS ETC, Nicolly de Andrade 

Pereira, menor representada por sua genitora Pâmela Carine de Andrade, 

ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, qualificados nos autos, almejando liminarmente 

a concessão do benefício auxílio-reclusão. Aduz ser filha de Rene da 

Silva Pereira, o qual permaneceu recluso em regime fechado na Cadeia 

Pública de Sorriso no período de 19/06/2016 a 08/08/2018. Verbera que 

preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, no entanto, 

negado pela autarquia ré sob a alegação de que o último salário de 

contribuição recebido pelo segurado foi superior ao previsto na legislação. 

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial 

com documentos. Intimada para emendar a inicial e comprovar o 

indeferimento administrativo do benefício pleiteado (ref. 17379015) o 

documento foi acostado à ref. 18930052. É o necessário. Decido. 1. Da 

gratuidade da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, 

§§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Tutela de Evidência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício 

auxilio-reclusão. O pedido de tutela evidência não prospera. A tutela de 

evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou o risco de resultado útil do processo, conforme dispõe o caput 

do art. 311, do Código de Processo Civil, e nos incisos de I a IV do mesmo 

diploma. “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No caso dos autos, o 

conjunto probatório inicial não autoriza a concessão da tutela almejada, 

porquanto, seus elementos não estão alinhados aos requisitos previstos 

no caput e nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil de forma a 

ensejar o deferimento da medida. De outra banda, incabível também a 

concessão de tutela de urgência, pois, em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial e os documentos acostados, não vislumbro de 

plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, no caso, a comprovação robusta de 

todos os requisitos legais para a concessão do auxílio-reclusão. É sabido 

que, para o deferimento da tutela de urgência, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a concessão da medida, o que se verifica no 

caso dos autos. Ademais, por se tratar de verba com caráter alimentar, 

qualquer adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a 

parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Código 

de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela na forma pretendida. 

cite-se a autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, 

que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo 

Civil. Com ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1001458-05.2018.811.0040 Requerente: Maria Salete Rodrigues 

Ribeiro Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Maria Salete Rodrigues Ribeiro ajuizou a presente “Ação Previdenciária” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de amparo ao 

deficiente físico. Para tanto, alegou ser portadora das seguintes 

patologias: insuficiência venosa crônica, com úlceras recorrentes em 

membro inferior esquerdo (CID I83), tendinopatia degenerativa e 

hipertensão arterial, incapacitando-a para a vida em geral e para o 

trabalho, bem como, possuir quaisquer rendimentos. Asseverou que a 

renda familiar advém do pagamento do benefício de auxílio-acidente do 

companheiro, Jonas Moriça Leitão, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e 

setenta reais) e da filha, Bruna Ribeiro Leitão, de 1 (um) salário mínimo. 

Afirmou ainda que o grupo familiar é composto além da autora, o 

companheiro e a filha Bruna, de outro filho, Lucas Ribeira Leitão, ainda 

menor de idade e que não contribui com a renda da família. Asseverou que 

requereu o benefício na via administrativa, todavia, negado pela autarquia 

ré, ao fundamento que a renda mensal bruta familiar é igual ou superior a 

¼ do salário mínimo, portanto, incompatível para a concessão do benefício. 

Instruiu a inicial com documentos e formulou quesitos. A decisão 

12375684 determinou a realização de estudo socioeconômico. Em 

contestação (id. 13412159), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos ante ao não cumprimento dos requisitos para a 

concessão do benefício postulado na inicial, nos termos da Lei n° 

8.723/93. Juntou documentos e apresentou quesitos. Réplica id. 

13887269. Decisão id. 13987034 afastou a prejudicial de mérito suscitada 

pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial 

e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 237 de 798



18218871. Estudo socioeconômico acostado no id. 18436732. A autora 

manifestou concordar com o Laudo e com estudo (id. 18994629). De outro 

lado, o requerido quedou-se silente (id. 20976771). É o necessário. 

Decido. Pretende a parte autora receber o benefício assistencial ao 

deficiente físico, conforme previsto na Lei nº 8.742/93 (LOAS). Dos 

requisitos para a concessão do benefício assistencial, deve-se observar 

o disposto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, que garante o 

pagamento de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 

de deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser 

a lei. Regulamentando o dispositivo Constitucional, a Lei nº 8.742/93, 

alterada pela Lei 12.435/2011, em seu artigo 20 e parágrafos estabeleceu: 

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1o 

Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se: I - pessoa com 

deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

com as demais pessoas; II - impedimentos de longo prazo: aqueles que 

incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o 

trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. § 3o Considera-se incapaz de 

prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. § 

4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de 

natureza indenizatória. § 5o A condição de acolhimento em instituições de 

longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com 

deficiência ao benefício de prestação continuada. § 6o A concessão do 

benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de 

incapacidade, composta por avaliação médica e avaliação social 

realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). § 6º A concessão do benefício ficará 

sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o 

§ 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por 

médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) § 7o Na 

hipótese de não existirem serviços no município de residência do 

beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 

encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. § 

8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada 

pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 

procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. § 

9º A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz 

não será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 3o deste 

artigo § 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 

2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) 

anos. Algumas observações são necessárias quanto aos requisitos 

legais. Quanto à INCAPACIDADE FÍSICA, observo que a autora o preenche 

tal requisito, pois, a perícia médica judicial id. 18218871 atestou sua 

incapacidade total e permanente para trabalho. No entanto, não obstante 

ao requisito da incapacidade física, em relação ao critério de não possuir 

meios de prover sua própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 

família, à luz das provas carreadas aos autos, o mesmo requisito não 

restou satisfeito, de modo que autora não faz jus ao benefício postulado, 

conforme apontado no estudo socioeconômico id. 18436732. Nesse 

sentido, a renda familiar narrada na inicial é totalmente diversa daquela de 

fato auferida pelo grupo familiar, pois, o estudo socioeconômico revelou 

que o companheiro da autora recebe além dos R$ 470,00 (quatrocentos e 

setenta reais) a título de auxílio-acidente, mais R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais) como servente de pedreiro, renda igualmente recebida 

pela filha Bruna, ou seja, a renda total da família é de R$ 2.870,00 (DOIS 

MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS). Ademais, o estudo ainda informa a 

existência de outros 3 (três) filhos da autora, sendo 2 (dois) residentes na 

cidade de Campo Novo dos Parecis-MT, e outro nesta comarca, sem, 

contudo, esclarecer a renda dos demais filhos. Em arremate, em que pese 

o critério da renda per capita do grupo familiar como requisito para a 

concessão do benefício tenha sido relativizado pelo Supremo Tribunal 

Federal, na espécie, diante da considerada renda declarada da família, tal 

relativização deve ser afastada. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. LOAS. 

AUSENCIA DE MISERABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei n.º 

8.742/93, regulamentando o comando do art. 203, V, da Carta Magna, 

instituiu o denominado benefício de prestação continuada, que consiste na 

garantia de concessão de um salário mínimo mensal ao portador de 

deficiência e ao idoso, com 70 anos ou mais, que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 

família. 2. (...) 3. A verificação sócio-econômica foi realizada por 

assistente social e encontra-se acostado às fls. 64/81 dos autos, do qual 

se constata que a parte autora vive em casa de propriedade de seus pais, 

com infraestrutura muito boa apesar de inacabada, composta por três 

quartos, sala, cozinha e banheiro, devidamente mobiliada, contando com 

TV, fogão, geladeira, lavadora e demais mobiliários de boa qualidade, 

embora antigos. Residem com o autor seus pais, que possuem uma oficina 

embaixo da casa, local onde a família trabalha com malharia. No momento 

em que a assistente social chegou para a visita, a família estava 

trabalhando na oficina. A família declarou a assistente social e em imposto 

de renda, acostado em folhas 75/80, a renda mensal de R$ 1.200,00 reais, 

em 2013. Verifica-se em declaração de imposto de renda que o casal 

possui diversos bens , quais sejam um lote com construção em 

andamento, uma moto honda, 100% das cotas de sua firma individual de 

malharia, quantia razoavel declarada em poder e conta bem como um 

carro. 4. Em que pese o critério objetivo de renda per capita inferior a ¼ do 

salário mínimo não seja absoluto, no caso dos autos o autor não vive em 

condições de flagrante miserabilidade. 5. O benefício assistencial 

requerido é excepcional, devendo ser deferido apenas quando não há 

condições de a família manter o idoso ou deficiente de maneira digna. O 

estudo social realizado pela assistente social judicial deixa claro que o 

autor vive de maneira digna, com todas as suas necessidades básicas 

supridas, seus pais possuindo, condições de mantê-lo dignamente. Não se 

enquadra o autor então no conceito de miseravel para o fim do benefício 

assistencial; e integrando a unidade familiar pobre, mas não miserável; não 

faz jus ao benefício, merecendo ser mantida a sentença recorrida. 6. 

Apelação autoral a que se nega provimento.” (TRF-1 - AC: 

00249685520154019199 0024968-55.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 

27/02/2018, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

Data de Publicação: 16/03/2018 e-DJF1) “BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. - O pedido é de concessão 

de benefício assistencial - Na demanda ajuizada em 08.10.2013, o autor, 

nascido em 27.12.1999, instrui a inicial com documentos. - O INSS juntou 

documentos do CNIS, demonstrando a existência de vínculos 

empregatícios mantidos pelo pai do autor, no período descontínuo de 

01.07.1997 a 06.2013 e a partir de 01.12.2014, sem indicativo de data de 

saída, constando remuneração no valor de R$1.990,24 em 12/2016 - Veio 

o estudo social, informando que o autor reside com a mãe de 33 anos, o 

pai de 40 anos e a irmã de 5 anos de idade. (...). As despesas giram em 

torno de R$ 800,00 e a renda familiar declarada é de R$ 1.000,00 - Foi 

realizada perícia médica, atestando que o autor é portador de Retardo 

Mental, desde o nascimento. Conclui pela incapacidade total e permanente 

- Ao contrário do entendimento explanado na decisão recorrida, não há no 

conjunto probatório elementos que possam induzir à convicção de que a 

parte autora está no rol dos beneficiários descritos na legislação, eis que 

não logrou comprovar a miserabilidade, requisito essencial à concessão 

do benefício assistencial - Embora esteja demonstrado que o autor não 

possui renda, é possível concluir que é auxiliado pela família, recebendo a 

assistência material necessária à sua subsistência. Assim, não faz jus à 

garantia constitucional, que prevê o direito ao benefício no valor de um 

salário mínimo ao deficiente ou ao idoso que não puder prover o próprio 

sustento ou tê-lo provido por seus familiares (CF, art. 203, inc. V) - Em 

face da inversão do resultado da lide, restam prejudicados os demais 

pontos do apelo do INSS - Apelo do INSS provido.” (TRF-3 - Ap: 

00201774320174039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) De rigor, 

portanto, a improcedência da pretensão inaugural. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 
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artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba 

honorária ante a concessão da gratuidade da justiça concedida à autora, 

na forma do art. 98, §3° do mesmo Codex. Transitada em julgado, 

certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 19 de março de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002477-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANEIS FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PJe n° 1002477-46.2018.8.11.0040 Requerente: Juraneis Ferreira Miranda 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Juraneis Ferreira Miranda ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser segurado da Previdência 

Social e de estar totalmente incapacitado para o trabalho em razão de 

acidente ocorrido em 11/2016 que lhe causou trauma no tornozelo direito, 

moléstias identificadas nas CID`s 10, Z54, S82, M84, Z50, S82, T93 e M 

84. Asseverou que diante das enfermidades sofridas, requereu em 

21/11/2017 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 6209947470), 

no entanto, negado pela autarquia ré, ao argumento que a incapacidade 

para o trabalho do segurado é anterior ao início/reinício de suas 

contribuições ao Regime Geral da Previdência Social. Instruiu a inicial com 

documentos. Em contestação (id. 14197654), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos ante a não comprovada 

incapacidade do autor para o trabalho, assim como a perda da qualidade 

de segurado junto à Previdência Social, bem como, a necessidade da 

realização de perícia médica. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 14515484), a parte autora rechaçou os fundamentos 

articulados pelo réu em contestação, oportunidade em que apresentou 

seus quesitos. Decisão id. 14581006 afastou a prejudicial de mérito 

suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de 

prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado 

no id. 17924522. O autor manifestou concordar com o Laudo (id. 

18417172). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 20973143). É 

o necessário. Decido.’ Como relatado, postula a parte requerente a 

condenação do requerido à concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Em defesa, o requerido alegou a perda da qualidade de segurado do autor 

junto à Previdência Social, razão pela qual não faz jus à concessão dos 

benefícios postulados na inicial. Razão assiste à autarquia federal. O 

extrato do CNIS do autor (id. 14197667) revela que este ingressou ao 

Regime Geral da Previdência Social em 11/11/2002 até 01/08/2014, em 

períodos intercalados, vindo a reiniciar suas contribuições à Previdência 

Social como contribuinte individual em 01/10/2017. Entretanto, os 

documentos acostados aos autos relatam que o acidente ocorreu em 

01/11/2016, ou seja, momento no qual já configurada a perda da qualidade 

do autor como segurado da Previdência Social, assim como que seu 

reingresso à da Previdência Social é posterior à lesão incapacitante 

constatada na perícia judicial, obstando igualmente o acolhimento da 

pretensão inicial, por se tratar de lesão ou doença pré-existente. Nessa 

toada, à época do requerimento do benefício, era o disposto no inciso II, 

c/c §4°, do art. 15 e do § único, do art. 59, ambos da Lei n° 8.213/91, 

verbis: “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das 

contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada 

abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem 

remuneração” (...) §4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia 

seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade 

Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente 

posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único: Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral da Previdência 

Social já portador da doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Com efeito, 

considerando que o acidente ocorreu depois da perda da qualidade do 

requerente como segurado da Previdência Social e anterior ao seu 

reingresso ao Regime Geral da Previdência, a improcedência dos pedidos 

é medida que se impõe na espécie. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. - Pedido de concessão de auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez - Extrato do CNIS informa vínculos 

empregatícios, em nome do autor, em períodos descontínuos, a partir de 

01/06/1984, sendo o último de 01/09/1999 a 01/2001 - A parte autora, 

atualmente com 47 anos de idade, submeteu-se à perícia médica judicial - 

O laudo atesta que a parte autora apresenta transtorno depressivo, 

episódio atual grave sem sintomas psicóticos. Conclui pela existência de 

incapacidade total e permanente para o trabalho. Informa que a 

incapacidade teve início em 2008 (data do laudo pericial produzido na ação 

de interdição) - Verifica-se dos documentos apresentados que a parte 

autora esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social por mais 

de 12 (doze) meses - Entretanto, perdeu a qualidade de segurado, nos 

termos do art. 15, II, da Lei 8.213/91, tendo em vista que manteve vínculo 

empregatício até 01/2001 e a demanda foi ajuizada apenas em 05/08/2009, 

quando ultrapassados todos os prazos previstos no artigo 15 da Lei nº 

8 .213/91  –  ( . . . )  -  Ape lação  improv ida .  (TRF-3  -  Ap: 

00027231620184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 23/04/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:09/05/2018) 

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PRESSUPOSTOS DOS BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. 

IMPROCEDÊNCIA. I. A teor do que dispõem os arts. 42 e 59 da Lei n.º 

8.213/1991, a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a 

incapacidade laboral, assim como a demonstração do cumprimento do 

prazo de carência, quando for o caso, e da qualidade de segurado. II. 

Concluindo-se, pelas provas carreadas aos autos, que se trata de doença 

incapacitante preexistente à filiação ao RGPS, não sendo caso de 

agravamento, incide a primeira parte do parágrafo único do artigo 59 da 

LBPS, sendo indevidos os benefícios por incapacidade postulados.” 

(TRF-4 - AC: 219093720144049999 PR 0021909-37.2014.404.9999, 

Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 17/03/2015, QUINTA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 26/03/2015) De rigor, portanto, a 

improcedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais), na forma do art 85, §8º do Código de Processo Civil, 

ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão 

da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98, §3°, do 

mesmo Codex. Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 20 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005554-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CESARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005554-97.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: SONIA CESARIO DOS SANTOS REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PJe nº 
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1005554-97.2017.8.11.0040 VISTOS ETC, Sonia Cesário dos Santos 

ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento de auxílio-doença. Alegou ser segurada da Previdência 

Social e estar totalmente incapacitada para o trabalho em decorrência do 

diagnóstico das enfermidades “CID 10 – M75.1 - Síndrome do manguito 

rotador/ CID 10 - M75.3 - Tendinite calcificante do ombro/ M65 - Sinovite e 

tenossinovite”. Aduziu que o benefício de auxílio-doença lhe foi concedido 

até 28/07/2017, todavia, indeferido o último pedido de prorrogação pela 

autarquia ao argumento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Asseverou, porém, que a incapacidade para o trabalho permanece, 

conforme atestados e exames médicos acostados à inicial, fazendo, 

portanto, jus à concessão do benefício. Instruiu a inicial com documentos. 

A decisão id. 10479239 concedeu liminarmente o benefício de 

auxílio-doença em favor da autora. Em contestação (id. 9187004), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal. No mérito, 

defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento da ausência de 

doença incapacitante da segurada, bem como, a necessidade da 

realização de perícia médica. Juntou documentos e formulou quesitos para 

a realização da perícia médica. Em réplica (id. 11839000), a parte autora 

rechaçou os fundamentos articulados pelo réu em contestação e 

apresentou seus quesitos. Decisão id. 11067254 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

juntado no id. 15847861. O autor manifestou acerca do laudo pericial (id. 

17311570). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 20127137). É 

o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte requerente 

aposentadoria por invalidez e/ou concessão do benefício auxílio-doença, 

com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se 

observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. §1º. A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado são: 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a autora contribuiu durante o período legalmente 

exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que lhe foi concedido o 

benefício auxílio-doença administrativamente, todavia, cessado pela 

autarquia requerida em 07/2017. Quanto à incapacidade laborativa da 

parte autora, a prova pericial não concluiu pela incapacidade total e 

definitiva para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 

mas apenas e tão somente que em razão das enfermidades narradas na 

inicial estaria TOTAL E TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercer as 

atividades laborativas que anteriormente exercia (id. 17759984). Aos 

quesitos do autor, respondeu o Senhor Perito: 1) O (a) autor (a) possui 

algum tipo de moléstia/enfermidade? Qual? 1. Sim, tendinite de ombro 

esquerdo(M75), Hipertensão arterial sistêmica (I10), lesão das membranas 

timpânicas (H72) e dacrioadenite (H04) 2) Em caso positivo precisar a 

porcentagem da possibilidade do (a) autor (a) voltar a laborar na sua 

atividade habitual como era antes? 2. A resposta está prejudicada pois 

depende da realização dos tratamentos propostos pelos seus médicos 

assistentes 3) A autora(a) voltará a exercer suas atividades com 100% 

de sua capacidade de antes de ter sido acometida pela enfermidade? Ou 

terá alguma redução de sua capacidade de trabalho, e em qual grau? 3. A 

resposta está prejudicada pois depende da realização dos tratamentos 

propostos pelos seus médicos assistentes 4) A autora (a) se for 

declarado apto para o exercício de trabalho é para o trabalho que exercia 

ou para trabalho diverso do qual habitualmente exercia? 4. Incapacidade 

total temporária 9) Caso o (a) periciando(a) esteja incapacitada, essa 

incapacidade é temporária ou permanente? 9. Temporária 10) Caso O (a) 

periciando(a) esteja incapacitada, a incapacidade é total ou parcial para 

suas atividades? 10.Incapacidade total e temporária 11) Houve 

progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão, ao 

longo do tempo? 11.Quadro estabilizado (...) Aos quesitos do réu, 

respondeu: (...) 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 3. Moderada, limpeza 

e organização de habitação assim como preparo de alimentos. 5) Diga o 

Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? 5. Sim; tendinite de ombro esquerdo(M75), 

Hipertensão arterial sistêmica (I10), lesão das membranas timpânicas 

(H72) e dacrioadenite (H04); sim 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE . 8. DII em 11/03/2017 

conforme CNIS 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. 11. Sim 12) No 

caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou parcial? 12.Total 13) Caso 

a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando 

-o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 13.Temporária , dor e 

limitação física 17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se 

estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade 

laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 17.Incapacidade 

total e temporária 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de 

alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; 

c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia 

irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida -AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave. 18. Não (...) Ao término, 

concluiu o Senhor Perito: “Do exposto conclui-se que a periciada se 

encontra com incapacidade total e temporária por tempo indeterminado 

pois depende da realização dos tratamentos propostos pelos seus 

médicos assistentes.” Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte 

autora à época da cessação do benefício de auxílio-doença pelo INSS 

(07/2017) se encontrava incapacitada para o trabalho, portanto, fazendo 

jus ao benefício. Entretanto, a perícia médica atestou que a incapacidade 

para atividade laborativa é TOTAL, todavia, TEMPORÁRIA, o que impõe 

nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, o deferimento parcial do pedido inicial para 

conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença a partir de sua 

cessação (28/07/2017). Nesse diapasão: PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. APELAÇÃO DO (A) AUTOR (A). INCAPACIDADE. 

AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Para a 

concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 
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condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. II - 

Comprovada a incapacidade total e temporária. Mantido o auxílio-doença. III 

- Apelação improvida. (TRF-3 - Ap: 00108937420184039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 

04/07/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:19/07/2018) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA em favor de Sonia Cesário dos Santos, 

razão pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, pelo prazo de 

12 (doze) meses, a contar da data da cessação do benefício, ou seja, 

28/07/2017. Ratifico a liminar id. 10479239. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas 

a contar cessação do benefício (28/07/2017), OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS, com todos os dados 

necessários da autora para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (um mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença 

ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do 

Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 23 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002602-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n ° 1002602-14.2018.8.11.0040 Requerente: Elizete Francisca 

de Oliveira Effting Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

VISTOS ETC, Elizete Francisca de Oliveira Effting ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade. Aduziu possuir atualmente 61 (setenta e 

um) anos de idade, pois nascida em 04/02/1961, viúva de Ilberto Effting, e 

que juntos exerciam atividades campesinas em regime de economia 

familiar e de subsistência própria, sem uso de empregados permanentes, 

bem como, de qualquer outra atividade remunerada. Alegou como início de 

prova material da atividade campesina manter Cadastro do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; expedição de notas 

fiscais de produtos rurais e sua entrega à cooperativa agrícola; contrato 

de arrendamento, parceria ou comodato rural; recolhimento à Previdência 

Social decorrentes da comercialização da produção rural; declaração de 

Imposto de Renda com a indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural. Asseverou que superada a questão 

etária, a documentação juntada no requerimento administrativo comprova 

que a autora possui todos os requisitos legais para concessão do 

benefício, contudo, negado pela autarquia ré, ao fundamento da falta de 

comprovação de atividade rural em números de meses idênticos à 

carência necessária do benefício (NB 1648950709). Ofertou à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Postulou a concessão da gratuidade 

da justiça Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 13358075 

concedeu à autora as benesses da gratuidade da justiça. Em contestação 

(id. 14578997), o requerido impugnou a gratuidade da justiça concedida à 

autora, aduzindo, em suma, que a impugnada detém renda e bens móveis 

incompatíveis com a declaração de pobreza relatada nos autos, assim 

como de uma empresa em seu nome, conforme apontado pelo sistema 

Infoseg, preliminar, todavia, não enfrentada na decisão id. 15785670. No 

mérito, suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

exame de mérito. Quanto à pretensão de fundo, defendeu a improcedência 

dos pedidos, ao argumento da ausência de comprovação da qualidade da 

autora como segurada especial da Previdência Social. Réplica id. 1548633. 

A decisão id. 15785670 analisou e afastou tão somente a prejudicial de 

mérito arguida pelo requerido, sem, porém, examinar a impugnação 

ventilada em preliminar na contestação pelo réu. De outro lado, acolheu o 

pedido de prova oral e, para tanto, designou audiência de instrução e 

julgamento. Audiência realizada (id. 18905264) oportunidade em que foram 

colhidas as oitivas das testemunhas arroladas pela parte autora. 

Alegações finais pela requerente remissivas à peça de ingresso. É o 

necessário. Decido. Pretende a parte autora obter provimento judicial 

assegurando-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria rural por 

idade, na qualidade de segurada especial – trabalhadora rural –, ao 

argumento que preenche todos os requisitos legais e necessários 

capazes de lhe garantir a concessão do benefício. O feito encontra-se 

devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, de 

maneira que desnecessária a produção de outras provas, senão daquelas 

já coligidas aos autos. Entretanto, havendo questões processuais e 

preliminares pendentes de análise, imperioso seus respectivos exames 

antes de avançar ao mérito ad causam. 1. Do valor da causa Como 

relatado, a requerente ofertou à causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), quantia, todavia, em desacordo com o disposto no § 2º, do art. 292, 

do Código de Processo Civil, verbis: Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 2º O valor das 

prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação 

for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por 

tempo inferior, será igual à soma das prestações. (...). Destarte, 

considerando que na espécie o valor benefício é de 1 (um) salário mínimo, 

assim como que em 2018 – ano do ajuizamento da presente demanda – 

seu valor era de R$ 954 (novecentos e cinqüenta e quatro reais), à luz 

disposto no §2º, do artigo 292 do CPC, o valor adequado à causa é R$ 

11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). Com efeito, nos 

termos do § 3º[1], do art. 292, do Estatuto Processual vigente, corrijo de 

ofício o valor da causa para R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e 

quarenta e oito reais). 2. Da gratuidade da justiça Em contestação (id. 

14578997), a autarquia ré impugnou a gratuidade da justiça postulada e 

concedida em favor da parte requerente, ao argumento de que a 

impugnada detém renda não condizente com a benesse, bem como, 

proprietária de empresa e bens móveis. A impugnação prospera. De início, 

o extrato do benefício recebido pela autora a título de pensão por morte 

deixada Ilberto Effting (id. 14579041), revela o pagamento do benefício em 

R$ 5.577,52 (cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta e 

dois centavos), quantia mensal que, por si só, demonstra não se tratar de 

pessoa que esteja em estado de necessidade a justificar a concessão da 

benesse da gratuidade da justiça. Se isso não bastasse, os documentos 

acostados aos autos apontam que o falecido esposo da autora era 

proprietário de grande área rural, considerando, nesse sentido, o volume 

de grãos de soja produzidos e vendidos a terceiros de mais de 600 

MIL/KG, isso entre os anos de 95 a 2018, Fazendas Santo Antônio e 

Paraíso, conforme evolam as notas fiscais juntadas à inicial e na 

impugnação. Ademais, cumpre ressaltar que a autora sequer impugnou 

especificamente os argumentos articulados pelo requerido em relação à 

ausência de incapacidade financeira a subsidiar a concessão da 

gratuidade da justiça. Nessa toada, a impugnada confirmou a existência de 

bens móveis e de uma empresa em nome, aduzindo, porém, tratar-se de 

empresa de propriedade de fato de um dos seus filhos, baixada junto aos 

órgãos oficiais em 2016, afirmando, ainda, que após o falecimento do 

esposo, deu continuidade às atividades rurais na companhia dos filhos. 

Assim, ante a ausência de impugnação específica por parte da 

autora/impugnada quanto à inexistência do estado de miserabilidade 

narrado na inicial a justificar a manutenção do benefício da gratuidade da 

justiça, bem como, da farta juntada de provas quanto à existência de 

renda e bens móveis e imóveis em nome da impugnada, o acolhimento da 

presente impugnação é medida que se impõe na espécie. A propósito: 
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

ACOLHIMENTO. Verificado que os impugnados, têm condições de arcar 

com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, a recusa 

da ajuda do Estado é de rigor. Patrimônio incompatível com a renda mensal 

alegada. Mantida a sentença que acolheu o incidente de impugnação e 

revogou a gratuidade da justiça dos apelantes. NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065223737, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em 13/08/2015).” (TJ-RS - AC: 70065223737 RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Data de Julgamento: 13/08/2015, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/08/2015) Em 

arremate, diante do vasto patrimônio da autora, verifico estampada a clara 

falta de boa-fé da postulante ao alegar o existente estado de 

miserabilidade narrado na peça de ingresso quando do requerimento da 

concessão da benesse em exame, razão pela se impõe a aplicação da 

penalidade prevista no parágrafo único, do art. 100, do Código de 

Processo Civil, verbis: “Art. 100. caput (...) Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Sobre o tema: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE 

HOMOLOGOU O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E REVOGOU 

A GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR, 

CONDENANDO-O, AINDA, AO PAGAMENTO DE DEZ VEZES O VALOR 

DAS CUSTAS DEVIDAS. APELO DO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

DERRUÍDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. 

CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE ERA DE RIGOR. PARTE INTERESSADA 

QUE, A TODA EVIDÊNCIA, OMITIU A PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS 

MENSAIS PARA OBTER A ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. 

MÁ-FÉ PROCESSUAL COMPROVADA. INCIDÊNCIA, IN CASU, DA 

PENALIDADE DE RECOLHIMENTO, EM DÉCUPLO, DOS ENCARGOS 

PROCESSUAIS (ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). DECISUM 

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 

03011973820178240078 Urussanga 0301197-38.2017.8.24.0078, Relator: 

Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 04/12/2018, Sexta Câmara de 

Direito Civil) Destarte, acolho a impugnação à concessão da gratuidade da 

justiça manejada pela autarquia ré em contestação (id. 14578997) e, neste 

ponto, REVOGO a decisão id. 13358075, bem como, CONDENO a 

impugnada ao pagamento de multa processual em um DÉCUPLO DO 

VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS, a qual deverá ser revertida 

em favor da Fazenda Pública Estadual. 3. Mérito Para a concessão do 

benefício de aposentadoria rural por idade, necessário se faz a 

caracterização dos seguintes requisitos: a) condição de segurado 

especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) carência, conforme 

passo a expor. No que se refere ao critério etário, vejo que as cópias dos 

documentos acostados aos autos que atualmente a requerente possui 61 

(sessenta e um) anos de idade, cumprindo o disposto no art. 48, §1º, da 

Lei nº 8.213/91, que exige idade mínima para mulheres de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para concessão de aposentadoria por idade. Entretanto, 

quanto à carência e à qualidade de segurada especial, a autora não logrou 

êxito em comprová-los, porquanto não se enquadra no art. 11, inciso VII, 

da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que não se trata de trabalhadora rural 

que exerceu suas atividades em regime de economia familiar, ou seja, em 

trabalho realizado pelos membros da família, indispensável para sua 

subsistência e em condições mútuas de dependência e colaboração. Do 

proêmio, não há nos autos os documentos relatados na peça de ingresso, 

em particular, cadastro da autora junto ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA; contrato de arrendamento, 

parceria ou comodato rural; recolhimento à Previdência Social decorrentes 

da comercialização da produção; declaração de Imposto de Renda com a 

indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural. As 

Notas Fiscais acostadas à inicial e à réplica apontam tratar-se da autora e 

sua família de grandes produtores de grãos e não de pequenos 

agricultores em regime de economia familiar, porquanto, relatam a 

produção e venda de considerada quantia de GRÃOS DE SOJA de mais 

de 600 MIL/KG, isso entre os anos de 95 a 2018, FAZENDAS SANTO 

ANTÔNIO E PARAÍSO. Tais fatos afastam totalmente a condição exclusiva 

da família quanto ao exercício de atividade campesina em regime de 

economia e subsistência própria em conjunto como todos os seus 

membros. Se isso não bastasse, os extratos dos CNIS da autora e do 

falecido esposo, Ilberto Effting (id. 14579041), revelam que ambos 

exerciam atividades urbanas como SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE IPIRANGA DO NORTE, inclusive, o esposo na condição de PREFEITO 

MUNICIPAL, até sua morte ocorrida em 05/09/2008. Inobstante a vasta 

documentação que acompanha os autos e que corroboram com as 

alegações do réu quanto à inexistência de comprovação da atividade rural 

da autora exercida em regime de economia familiar e subsistência própria, 

há também prova de atividade empresarial da requerente exercida entre 

10/03/2015 a 28/03/2016, empresa individual sob o CNPJ n° 

22.016.447/0001-91. Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifiquei a existência de demandas 

judiciais em face da autora e outros: autos n°170-73.2011.811.0108 – 

ação de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 326.201.44 

(trezentos e vinte e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro 

centavos), bem como, autos n° 881-83.2008.811.0108 – ação de 

execução de título extrajudicial, no valor de R$ 78.626,47 (setenta e oito 

mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), ambos em 

trâmite na comarca de Tapurah/MT. De outro lado, conquanto as 

testemunhas afirmem que a autora manteve e mantém atividade campesina 

essencialmente de subsistência, as evidências apuradas nos autos 

demonstram, contrariamente, que as testemunhas desconhecem 

totalmente a vida campesina de fato exercida pela autora e sua família 

(áudios id`s 189052661 e 18905268). Com efeito, tais fatos resultam na 

evidente falta de demonstração da autora como de segurada especial da 

Previdência Social, a qual impõe para sua configuração, o inequívoco 

exercício de atividade rural em regime de economia familiar e indispensável 

para sua subsistência, bem como, em condições mútuas de dependência 

e colaboração, na forma do inciso VII, do art. 11 da Lei n° 8.213/91. Assim, 

diante de tudo o apurado nos autos e dos fortes elementos que 

seguramente afastam a condição da requerente como de trabalhadora 

rural em atividade de subsistência e em regime de economia familiar, não 

há que se falar em aposentadoria rural por idade. Acerca do tema: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

PRODUÇÃO EM GRANDE ESCALA. VULTOSO PATRIMÔNIO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1. Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, disciplinada nos parágrafos do art. 48 da 

Lei nº 8.212/91, deve o beneficiário demonstrar a sua condição de 

segurado especial, atuando na produção rural em regime de economia 

familiar, pelo período mínimo de 180 meses (para os casos em que 

implementadas as condições a partir de 2011, conforme tabela 

progressiva constante no artigo 142 combinado com o artigo 143, ambos 

da Lei de Benefícios), ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao adimplemento do requisito etário, qual seja, 60 

anos para homens e 55 para mulheres, ou em período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, uma vez atingida a idade 

necessária. 2. Vultoso patrimônio. 3. Produção agrícola não direcionada 

exclusivamente à subsistência do núcleo familiar, razão pela qual restou 

descaracterizado o regime de economia familiar. 4. Ainda que ausente 

menção expressa a dispositivos legais, se a matéria ventilada nos 

embargos foi devidamente examinada pela Turma, resta caracterizado o 

prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.” (TRF-4 - AC: 

50688496720174049999 5068849-67.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ 

ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 17/04/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. REMESSA OFICIAL. REQUISITOS LEGAIS. EXTENSÃO DA 

PROPRIEDADE. PRODUÇÃO AGRÍCOLA ELEVADA. UTILIZAÇÃO DE 

MAQUINÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR. Fixada pelo STJ a obrigatoriedade do reexame de sentença 

ilíquida proferida contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e as 

respectivas autarquias e fundações de direito público na REsp 

1101727/PR, a previsão do art. 475 do CPC torna-se regra, admitido o seu 

afastamento somente nos casos em que o valor da condenação seja certo 

e não exceda a sessenta salários mínimos.. A aposentadoria rural por 

idade é devida a trabalhador qualificado como segurado especial, nos 

termos do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91 e pressupõe a satisfação da 

idade mínima (60 anos para homens e 55 para mulheres) e a 

demonstração do exercício de atividade rural, em regime de economia 

familiar, independentemente do recolhimento de contribuições 

previdenciárias. . Somente a partir da vigência da Lei nº 11.718/2008, a 

extensão da propriedade passou a ser considerada para fins de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 242 de 798



reconhecimento da condição de segurado especial. No entanto, a despeito 

de a extensão da propriedade não constituir óbice, "de per si", ao 

reconhecimento da condição de segurado especial, deve ser considerada 

juntamente com o restante do conjunto probatório, salvo na hipótese da 

área do imóvel ser de tal monta, que inviabilize o regime de economia 

familiar. A produção agrícola elevada associada à utilização de maquinário 

evidencia a chamada agricultura empresarial, afastando a condição de 

segurado especial e descaracterizando o regime de economia familiar.” 

( T R F - 4  -  A P E L R E E X :  1 1 0 1 5 3 6 2 0 1 3 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0011015-36.2013.404.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de 

Julgamento: 01/12/2015, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

21/01/2016) Destarte, depreende-se dos autos que o laboro campesino 

exercido pela autora e sua família não se amolda aquele previsto no art. 

11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91 e, diante da falta de comprovação da 

atividade rural ao longo de todo o período de carência exigido pela lei, a 

requerente não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade. 

Portanto, não logrando a autora êxito em comprovar fato constitutivo do 

direito pleiteado na inicial, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Retifico ex officio o valor da causa para R$ 

11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), com 

fundamento no § 3º, do art. 292, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e multa processual em 

um DÉCUPLO DO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS, a qual deverá ser 

revertida em favor da Fazenda Pública Estadual, bem como, honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no 

parágrafo único, ao art. 100 e §8° do art. 85, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 23 março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito [1]§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002605-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PJe nº 1002605-66.2018.8.11.0040 Requerente: Maria Pessoa da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Maria 

Pessoa da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez. Relatou ser segurada da Previdência Social e 

estar totalmente incapacitada para o trabalho em razão das seguintes 

moléstias: transtorno afetivo bipolar (CID F31) e transtorno esquizofrênico 

do tipo depressivo (CID F251). Verberou que diante das enfermidades 

mencionadas, postulou em 13/11/2017 a concessão do benefício 

auxílio-doença (NB 6208929338), todavia, negado pela autarquia 

requerida, ao argumento da não constatação da incapacidade laborativa 

da segurada. Aduziu, no entanto, que a incapacidade para o trabalho 

permanece. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos e formulou quesitos. Em 

contestação (id. 14347452), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos, ao argumento da ausência de incapacidade 

da requerente, bem como, a necessidade de perícia médica judicial para o 

fim de atestar a incapacidade da segurada. Juntou documentos e 

apresentou quesitos. A decisão id. 15784736 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial 

acostado no id. 18423948. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 

19244954). O requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 

20981154. É o necessário. Decido. Como relatado, postula a parte 

requerente o restabelecimento do benefício auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, com fundamento nas disposições da Lei n° 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida 

lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez à 

segurada são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pela segurada, conforme 

extrato do CNIS id. 14347462, bem como, sequer foi fundamento para a 

negativa à concessão do benefício na via administrativa, conforme 

documento id. 13222853. No tocante à incapacidade laborativa da 

segurada, a prova pericial (id. 18423948.) não concluiu pela incapacidade 

total e definitiva da autora para o exercício das atividades antes exercidas 

e a lhe garanta a própria subsistência, mas apenas e tão somente que em 

razão das enfermidades narradas na inicial estaria PARCIAL E 

TEMPORARIAMENTE incapacitada para exercê-las. No quadro histórico da 

perícia médica, esclareceu a expert: “HISTÓRICO No dia 31 de outubro de 

2018, ás 14:30 horas, na sede do Fórum de Sorriso, situado na Rua 

Canoas, s/ nº, na cidade de Sorriso- MT, realizei perícia médica da Sra. 

Maria Pessoa da Silva, com 45 anos de idade, ensino fundamental 

incompleto, brasileira, divorciada, serviços gerais, portadora da célula de 

identidade RG nº 31151051/MT, e do CPF nº 005.133.971-40, residente e 

domiciliado na Rua Irai nº 760, Bairro Industrial II, em Sorriso, MT. A autora 

é portadora de depressão desde maio de 2017, onde também foi 

diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, transtorno esquizofrênico do 

tipo depressivo. Faz uso de medicações para as doenças mencionadas.” 

Ao exame físico, apontou a perita judicial: “EXAME FÍSICO O periciando 

encontra-se orientado no tempo e espaço, consciente, hidratado, 

eupnéico, verbalizando, cooperativo, visão e audição preservado, marcha 

preservada. Durante exame físico autora relata sentir se angustiada e 

teve crise de choro durante perícia ao falar que é adotada e não sabe 

notícias sobre sua família de sangue. Ausculta cardíaca e pulmonar 

normal. PA 110x80mmHg/ FC 62bpm. Estável hemodinamicamente. 

Pericianda sem acompanhante.” Aos quesitos, respondeu a expert: 1. Se 

a autora é portadora das CID’s F31 e F251, conforme discriminados nos 

laudos em anexo? Caso positivo, qual a gravidade, sintomas e 

consequências/limitações na vida da autora levando em consideração o 

processo produtivo da autora de serviços gerais? Resposta: Sim. Pode ter 

como sintomas quadros de choros, angustia, pensamentos negativos, 

isolamento social. Mas isso não limita a autora de exercer suas atividades 

laborais. 2. Qual o comportamento de uma pessoa diagnosticada com 

transtorno afetivo bipolar, esquizofrênica depressiva perante a sociedade 

e no ambiente de trabalho? Resposta: Isolamento social, pouco 

comunicativa, choros. 3. Quais os efeitos colaterais causados pelos 

remédios utilizados pela autora? Resposta: Sonolência, vertigens, dor de 

cabeça, ansiedade, náuseas. 4. Se o quadro clínico da autora é 
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reversível, ou seja, existe cura? Caso positivo, qual o tratamento indicado 

e tempo estimado para a sua recuperação, inclusive para retornar a 

atividade laboral serviços gerais, levando em consideração que o 

tratamento vem sendo realizado pelo SUS? Resposta: Sim. Transtornos 

mentais hoje em dia é muito comum e possui tratamento farmacológico 

para controle da doença, a autora já se encontra em tratamento e estável 

não apresentando nenhum sintoma que a incapacite definitivamente. O 

SUS disponibiliza medicações para a doença portadora e também 

acompanhamento psiquiátrico pelo CAPS. Tempo estimado para 

recuperação depende de cada indivíduo, autora é jovem e já se encontra 

apta ao trabalho. 5. Se a autora está incapacitada para exercer sua 

habitual atividade laboral? Caso positivo, se a incapacidade pode ser 

considerada permanente ou temporária? Resposta: Não. Temporária. 

Quanto ao início da incapacidade (DII) e o início da doença, apontou a 

médica perita: 6. Qual a DII – data início da incapacidade e DID – data início 

da doença. Resposta: DII: 05/2017 DID: 05/2017 Em relação à possibilidade 

de reabilitação e retorno da segurada ao trabalho, respondeu a expert: 7. 

Se é suscetível a reabilitação profissional da autora (sendo que para tal 

análise necessário que seja levado em consideração a escolaridade, 

idade avançada, experiência profissional e condições socioeconômicas)? 

Caso positivo, quais profissões a autora poderia ser inserida no mercado 

de trabalho? Resposta: Sim. Pode continuar inserida na mesma função, 

não possui sequelas que incapacite de exercer suas atividades laborais. 

7.1. Se o r. perito acredita que a autora conseguirá o seu primeiro 

trabalho/experiência profissional (após reabilitação), diante das patologias 

psíquicas que lhe acometem? Resposta: Sim. Autora apresenta controle 

da doença, sem risco para população. Transtornos psiquiátricos 

atualmente andam com alta prevalência e possui tratamento para controle 

da doença. Aos demais quesitos, respondeu: 1) Qual o nome e a idade 

atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúdedo(a) autor(a)? 

Resposta: Maria Pessoa da Silva. 45 anos de idade. Portadora de 

depressão, transtorno afetivo bipolar. 2) Qual a atividade laborativa 

habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? 

Resposta: Zeladora/serviços gerais. Empregada. 3) Diga o Sr. perito se a 

atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso 

afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito 

descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa 

atividade? Resposta: Sim, leve a intensa. A autora exerceu a função de 

zeladora onde fazia esforço físico e movimentos repetitivos com os 

braços, tempo prolongado em pé. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora 

apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de 

exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. Resposta: Não. 5) 

Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade? Resposta: Sim, transtorno afetivo bipolar, 

quadro depressivo . Está acometido da patologia. 6) Caso a resposta ao 

quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

completar? Resposta: Clinicamente. (...) 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. Resposta: DII 05/2017. Laudo 

médico. 9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito 

se a patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) 

ou estabilizada( residual) ? Resposta: Estabilizada. 10) Caso a resposta 

ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra 

-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 

Resposta: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: 

Nenhuma. Pode retornar a função que exercia. 12) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a 

sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando 

-o(a) à incapacidade total ou parcial? Resposta: Parcial. Não apresenta 

incapacidade para a sua atividade atual, podendo mudar de função se 

necessário. 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. 

Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

Resposta: Temporária. Para nenhuma atividade. Não apresenta limitações 

que incapacite de retornar ao trabalho que exercia. 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: Doença 

hereditária. (...) Do período necessário para o tratamento e recuperação 

da segurada, respondeu a senhora perita: 16) No caso de incapacidade 

“temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o 

prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? Resposta: 

Incapacidade parcial e temporária. 60 dias. 17) No caso de incapacidade 

“permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para 

toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra 

função? Resposta: Não. É possível reabilitação para mesma função. (...) 

Em término, concluiu a Sra. Perita: “CONCLUSÃO O periciando, Sra. Maria 

Pessoa da Silva, com 45 anos de idade, exerceu a função de serviços 

gerais por muitos anos, e por motivos de doença se afastou do trabalho. A 

mesma é portadora de depressão, transtorno afetivo bipolar e 

esquizofrênico. Nota se que quadro clinico intensifica devido pericianda 

não saber o paradeiro de sua família de sangue, é adotada e criada por 

outra família. Durante perícia não teve acompanhante, autora encontra-se 

estável, sem indícios de transtorno esquizofrênico, calma, nega 

alucinações visuais e auditivas no momento, apenas relatando uma 

angustia e chorosa (quando menciona história familiar), que faz parte do 

quadro depressivo em questão. Autora é jovem, não tem sequelas que 

incapacite definitivamente de suas atividades laborais, já faz tratamento 

medicamentoso há anos, tendo controle da doença. Portanto, apresenta 

incapacidade parcial e temporária para o trabalho.” Desta feita, a perícia 

judicial concluiu que a autora se encontra incapacitada de forma parcial e 

temporária para as atividades laborativas, incapacidade que foi 

constatada a partir da perícia médica - DII 05/2017, conforme respostas 

aos quesitos n°s 6 e 8, ou seja, no momento da pedido administrativo 

(13/11/2017) havia incapacidade para o trabalho. Assim, ante a verificada 

incapacidade parcial e temporária da requerente para atividade laborativa 

que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 59 e seguintes 

da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial 

do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do benefício 

auxílio-doença a partir do requerimento administrativo (13/11/2017), pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da perícia médica (31/10/2018), 

conforme resposta ao quesito n° 16, é medida que se impõe na espécie. A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. HIPOMANIA 

E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. 1. No caso dos autos, o laudo pericial foi conclusivo no sentido 

de que a autora se encontra total e temporariamente incapacitada para o 

trabalho em razão de estar acometida por Hipomania e Transtorno Afetivo 

Bipolar, episódio atual misto (CID F30.0 e F31.6). 2. No tocante ao termo 

inicial do benefício, tendo o laudo asseverado que a incapacidade retroage 

à data do requerimento administrativo do benefício, é devido o 

auxílio-doença desde a DER.” (TRF-4 - AC: 50274018020184049999 

5027401-80.2018.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data 

de Julgamento: 31/07/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. 

COMPROVAÇÃO. 1. Tendo o laudo pericial demonstrado que a parte 

autora está acometida temporariamente de transtorno afetivo bipolar, não 

especificado, impõe-se a concessão de auxílio-doença. 2. No tocante ao 

termo inicial do benefício, em que pese o expert ter fixado a data de início 

da incapacidade na data da perícia, é possível reconhecer que essa 

condição já existia à época do cancelamento administrativo do benefício. 

3. Não há falar em aposentadoria por invalidez, uma vez que a perícia 

realizada por médico especialista na área da psiquiatra concluiu pela 

ex is tênc ia  de incapac idade temporár ia . ”  (TRF-4 -  AC : 

50700283620174049999 5070028-36.2017.4.04.9999, Relator: JOSÉ 

ANTONIO SAVARIS, Data de Julgamento: 12/07/2018, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC) Assim, de acordo com a perícia judicial, o benefício 

é devido à autora pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da perícia 

médica, ocorrida em 31/10/2018, tempo este apontado pela expert como 
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suficiente para a recuperação da segurada, de maneira que, para efeito 

de pagamento do benefício pós-perícia judicial, o período resta 

ultrapassado. Ademais, a perícia judicial asseverou além do período de 

recuperação da segurada, a possibilidade da autora retornar ao trabalho, 

conforme respostas aos quesitos n°s 7, 11 e 13 do Laudo Pericial. Noutra 

banda, não prospera a impugnação ao Laudo Pericial apresentado pela 

autora, pois, tantos os quesitos como os demais esclarecimentos foram 

exibidos pela médica perita de forma clara, objetiva e conclusiva para o fim 

de atestar que incapacidade da segurada para atividades laborativas é 

parcial e temporária, bem como, a possibilidade de seu retorno ao trabalho, 

isso, após o período de tratamento indicado na perícia médica. Acerca do 

tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE 

DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. 

PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. 

PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando 

esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à 

lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do 

laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo 

caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando 

comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou 

mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de 

auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por 

invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão. 3. 

Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a 

documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da 

perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade 

laborativa. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no 

mérito, não provido.” (TJ-DF 00125444720168070015 DF 

0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a 

impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19244954. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Maria Pessoa 

da Silva, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 

8.213/91, a contar do seu indeferimento, ou seja, 13/11/2017, pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias a contar da perícia judicial, ocorrida em 31/10/2018. 

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Quanto às prestações vencidas a contar do indeferimento do benefício 

(13/11/2017) até o prazo de recuperação apontado no Laudo Médico de 

60 (sessenta) dias a contar da perícia médica 31/10/2018, serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 23 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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PJe nº 1002871 -53.2018.8.11.0040 Requerente: José Petrônio Ciriano da 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

José Petrônio Ciriano da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação da autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser segurado da Previdência 

Social e estar totalmente incapacitado para o trabalho em razão das 

seguintes moléstias: lumbago com ciático, artrose e escoliose (CID: M54.4, 

M19, M41), necessitando de repouso por tempo indeterminado para 

tratamento das doenças. Verberou que diante das enfermidades 

mencionadas, postulou em 12/01/2018 a concessão do benefício 

auxílio-doença (NB 6215770560), todavia, negado pela autarquia 

requerida, ao argumento da não constatação da incapacidade laborativa 

da segurada. Aduziu, no entanto, que a incapacidade para o trabalho 

permanece. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 14575165), 

o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial 

de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

argumento da ausência de incapacidade da requerente, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e apresentou quesitos. Em 

réplica (id. 15095942), o autor rechaçou os argumentos articulados pelo 

requerido, oportunidade em que apresentou seus quesitos. A decisão id. 

15430292 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial acostado no id. 17731179. O autor 

impugnou o Laudo Pericial (id. 19511197). O requerido quedou-se silente, 

consoante certidão id. 20983267. É o necessário. Decido. Como relatado, 

postula a parte requerente o restabelecimento do benefício auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, com fundamento nas disposições da Lei 

n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da 

referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. §1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. §2º. A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Assim, os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez à 

segurada são: incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada 

pericialmente, insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da 

carência, quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido 

para a concessão de aposentadoria por invalidez ou do benefício de 

auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 

25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das 

prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende 

dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições 

mensais; (...)” In casu, a carência mínima legal para a concessão dos 

benefícios postulados na inicial foi cumprida pelo segurado, conforme 

extrato do CNIS id. 13463754, bem como, sequer foi fundamento para a 

negativa à concessão do benefício na via administrativa, conforme 

documento id. 13463754. No tocante à incapacidade laborativa do 
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segurado, a prova pericial (id. 17731179) não concluiu pela incapacidade 

total e definitiva da parte autora para o exercício das atividades antes 

exercidas e a lhe garanta a própria subsistência, mas apenas e tão 

somente que em razão das enfermidades narradas na inicial estaria 

PARCIALMENTE E TEMPORARIAMENTE incapacitado para exercê-las. No 

quadro histórico da perícia médica, esclareceu a expert: “HISTÓRICO No 

dia 30 de outubro de 2018, ás 15:00 horas, na sede do Fórum de Sorriso, 

situado na Rua Canoas, s/ nº, na cidade de Sorriso- MT, realizei perícia 

médica do Sr. Jose Petrônio Ciriano da Silva, com 62 anos de idade, 

brasileiro, casado, pedreiro, portador da Cédula de Identidade nº457.646 

SSP/MT, inscrito no CPF sob nº 887.062.22153, cadastrado sob o NIT 

10862324790, não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado na 

Rua: 21 de Abril, quadra 11, casa 25, Bairro: Mario Raiter, CEP: 

78.890-000, na cidade de Sorriso – MT. O autor é portador de lumbago 

com ciático, escoliose, artrose, espondiloartrose lombar. Exerceu a função 

de pedreiro com carteira assinada durante muitos anos, evoluindo com 

dores intensas em região lombar, realizando assim raio X da coluna onde 

foi diagnosticado as doenças acima citadas. Logo depois procurou 

atendimento com ortopedia onde foi medicado, passou por sessões de 

fisioterapia, se afastou do serviço devido a dor lombar.” Ao exame físico, 

apontou a perita judicial: “EXAME FÍSICO O periciando encontra-se 

orientado no tempo e espaço, consciente, hidratado, eupnéico, 

verbalizando, cooperativo, visão e audição preservados, marcha 

preservada. Ausência de déficit motor, movimentos preservados. 

Ausculta cardíaca e pulmonar normal. PA 130x80mmHg/ FC 72bpm. 

Estável hemodinamicamente.” Aos quesitos, respondeu a expert: 1 – 

Atualmente o Requerente é portador de alguma enfermidade / deformidade 

que o incapacite? Apresentar CID e possível tratamento. Resposta: Sim. 

Lumbago com ciático, artrose e escoliose. CID: M54.4, M19, M41. 2 - No 

caso de resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença/ 

deformidade? A mesma é gradativa? Resposta: Não tem cura, mas tem 

controle/alívio dos sintomas. Sim, pode evoluir se não fizer o tratamento 

adequado. 3 – A incapacidade/ deformidade, se existente, é temporária ou 

permanente? Total ou parcial? Resposta: Temporária e parcial. 4 – 

Admitindo-se a existência da incapacidade / deformidade, é possível 

determinar a data de seu início? Temporária e permanente? Resposta: Sim. 

Temporária. Quanto à data do início da incapacidade (DII), respondeu a 

expert: 5 – Em caso de progressão ou agravamento de doença, lesão ou 

deficiência, a partir de quando se constatou a incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual? Resposta: 13/09/2017. 6 – Em sendo o 

caso de incapacidade definitiva, o Requerente necessita de assistência 

permanente de outra pessoa para as atividades pessoais diárias? 

Resposta: Não. Em relação à possibilidade de reabilitação do segurado, 

apontou a senhora perita: 7 – Em sendo caso de incapacidade temporária 

ou parcial, favor responder: a) Essa incapacidade é suscetível de 

recuperação ou reabilitação para alguma atividade que garanta a 

subsistência ao Requerente? Resposta: Reabilitação para outra atividade. 

8 – Não sendo o Requerente portador de doença ou lesão ou se desta não 

decorrer a incapacidade para o trabalho, em que elementos do exame se 

fundamenta a resposta? Resposta: Não apresentou durante o exame 

incapacidade definitiva para qualquer atividade. Aos demais quesitos, 

respondeu a médica perita: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? 

Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? Resposta: José Petrônio 

Ciriano da Silva, 62 anos de idade. Estável. Portador de escoliose e 

espondiloartrose lombar. 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) 

autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? Resposta: Pedreiro. 

Empregada. 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? Resposta: Sim, leve 

a intensa. O autor exerceu a função de pedreiro onde era responsável por 

qualquer atividade braçal, esforço físico e peso. 4) Diga o Sr. Perito se a 

parte autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais 

como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. 

Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora 

esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do 

agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Escoliose e espondiloartrose lombar. Sim. Está acometido da patologia. 6) 

Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o 

diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar? Resposta: Radiografia da coluna 

lombossacra. 7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao 

quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) 

qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Resposta: 

radiografia realizado dia 13/09/2017 onde diagnosticou: - Corpos 

vertebrais com morfologia, altura, contornos e alinhamento posterior 

conservado; - Osteófitos marginais anteriores e laterais em L1,L2 E L3; - 

Redução dos espaços intervertebrais nos níveis L1,L2,L2,L3 E L3-L4; 

-Esclerose óssea nos platôs de aposição de L2 E L3, com fenômeno do 

vácuo neste interespaço; - Pedículos íntegros; -Hipertrofia das 

articulações interapofisárias nos níveis L2,L3 E L3-L4’; -Redução da 

amplitude dos farames de conjugação nos níveis L2-L3 E L3-L4; -Desvio 

escoliótico com convexidade para esquerda associada a componente 

rotacional dos corpos vertebrais. -Retificação da curvatura lordótica; 8) 

No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente 

a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu 

AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. Resposta: DII 13/09/2017. 9) Caso a resposta ao quesito 

nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra -se 

em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada( residual) ? Resposta: 

Estabilizada. 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. 

Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso de medicação especifica para 

o diagnóstico declinado? Resposta: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, 

considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que 

anteriormente exercia. Resposta: Incapacitado para as atividades que 

anteriormente exercia. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer 

atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício da 

profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? Resposta: Parcial. Para sua atividade. Limitações de esforço 

físico, peso. 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. 

Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

Resposta: Temporária. Para sua atividade. Esforço físico. 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. Resposta: Doença 

profissional. 15) No caso de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra 

natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das 

lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da capacidade para o 

trabalho que o autor habitualmente exercia. Resposta: Sim, de qualquer 

natureza. Sequelas de dor em região lombar devido esforço. Quanto o 

período necessário para o tratamento do segurado e seu retorno ao 

trabalho, respondeu a médica perita: 16) No caso de incapacidade 

“temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o 

prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? Resposta: 

Temporária e parcial. 120 dias 17) No caso de incapacidade “permanente 

e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? 

RESPOSTA: Não. É possível reabilitação. (...) Ao término, concluiu a Sra. 

Perita: “CONCLUSÃO O periciando, o Sr. José Petrônio Ciriano da Silva, 

com 62 anos de idade, exerceu a função de pedreiro por muitos anos, 

onde trabalhou com esforço físico, peso, e ao longo do tempo iniciou com 

dor em coluna lombar com piora após os esforços. Realizou o exame de 

radiografia da coluna lombar em setembro de 2017 onde diagnosticou 

escoliose, espondiloartrose lombar, não realizando demais exames mais 

recentes. Encontra-se em tratamento medicamentoso, estável durante a 

perícia, ausência de alterações motoras, deambulação preservada. Assim, 

apresenta incapacidade parcial e temporária de exercer suas atividades 

laborais. Opto por mudança de função, onde não necessita esforço 

físico.” Desta feita, a perícia judicial concluiu que a parte autora se 

encontra incapacitada de forma parcial e temporária para as atividades 
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laborativas, incapacidade que foi constatada pela perícia médica a partir 

de 13/09/2017, conforme respostas aos quesitos n°s 5 e 8, ou seja, no 

momento da pedido administrativo (12/01/2018) havia incapacidade para o 

trabalho. Assim, ante a verificada incapacidade parcial e temporária do 

requerente para atividade laborativa que lhe garanta a própria 

subsistência, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial do pedido inicial 

para conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença a partir do 

requerimento administrativo (12/01/2018), bem como, pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias a contar da perícia médica (30/10/2018), conforme 

resposta ao quesito n° 16, é medida que se impõe na espécie. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. A parte agravante não trouxe 

subsídios suficientes para demonstrar que a decisão não padece de 

qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em 

consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. 

Tribunal, sendo que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do 

Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver 

devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso 

de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil 

reparação à parte. 2. O extrato CNIS demonstra que a autora Zelinda 

Fusco Mendes da Silva, 58 anos, pescadora artesanal, comprova a 

qualidade de segurada especial, ante a confirmação por parte da 

autarquia da qualidade de segurada especial. 3. A perícia judicial (fls. 

82/90), realizada em 25/02/2015, constatou que o autor é portador de 

"alteração de semiologia oftalmológica em decorrência de carcinoma em 

olho direito, com necessidade de cirurgia, sofrimento da coluna vertebral 

com redução da capacidade na região lombar", caracterizando a sua 

incapacitada total e temporária para o trabalho. Fixou a data da 

incapacidade em 23/05/2013. 4. Assim, considerando tratar-se de 

incapacidade total e temporária, afigura-se correta a concessão do 

benefício de auxílio-doença. 5. O benefício deverá ser pago a partir da 

citação, uma vez que a data de início da incapacidade foi fixada 

posteriormente à data do ajuizamento da ação. 6. Agravos internos 

improvidos.” (TRF-3 - Ap: 00014070220174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 

01/04/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:15/04/2019) Destarte, de acordo com a perícia judicial, o benefício é 

devido à autora do requerimento administrativo até o prazo de 120 (cento 

e vinte) dias a contar da perícia médica, ocorrida em 30/10/2018, tempo 

este apontado pela expert como suficiente para a recuperação do 

segurado, de maneira que, para efeito de pagamento do benefício 

pós-perícia judicial, o período resta ultrapassado. Ademais, a perícia 

judicial asseverou a probabilidade do retorno do segurado ao trabalho 

após o período de recuperação, assim como da possibilidade de sua 

reabilitação em outra atividade laboral, conforme respostas aos quesitos 

n°s 7 e 17 do Laudo Pericial. Noutra banda, não prospera a impugnação ao 

Laudo Pericial apresentado pela parte autora, pois, tantos os quesitos 

como os demais esclarecimentos foram exibidos pela médica perita de 

forma clara, objetiva e conclusiva para o fim de atestar que incapacidade 

da segurada para atividades laborativas é parcial e temporária, bem como, 

a possibilidade de seu retorno às atividades antes exercidas, assim como 

da reabilitação no mercado de trabalho, isso, após o período de tratamento 

indicado na perícia médica. Logo, não há que falar em aposentadoria por 

invalidez. Acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. 

AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. 

INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO 

CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. 

INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção 

de nova perícia médica quando esclarecida por profissional qualificado 

todas as questões pertinentes à lide. Desse modo, o mero inconformismo 

da parte com as conclusões do laudo não autorizam a realização de novo 

exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. 

Preliminar rejeitada. 2. Restando comprovada, por laudo pericial, a 

inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que 

se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de 

auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente 

requisito necessário à sua concessão. 3. Incabível a aplicação do princípio 

in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos 

corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o 

segurado não padece de incapacidade laborativa. 4. Recurso de apelação 

conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (TJ-DF 

00125444720168070015 DF 0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE 

LUCINDO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Rejeito, pois, a impugnação ao Laudo médico Pericial id. 19511197. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela 

qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de José Petrônio 

Ciriano da Silva, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei 

n° 8.213/91, a contar do indeferimento administrativo, ou seja, 12/01/2018, 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da perícia judicial, ocorrida 

em 30/10/2018. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar do indeferimento 

do benefício (12/01/2018) até o prazo de recuperação do segurado, 

conforme indicado no Laudo Médico de 120 (cento e vinte) dias a contar 

da perícia médica, realizada em 30/10/2018, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 23 de março 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003036-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO FERREIRA RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1003036-03.2018.8.11.0040 Requerente: Lindolfo Ferreira 

Ribas Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Lindolfo Ferreira Ribas ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. 

Asseverou possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade e exercer 

atividade rural em grande parte de sua vida, a qual foi iniciada ainda na 

companhia dos pais e posteriormente com sua esposa, em atividades 

predominantemente na lida com gado como vaqueiro, capataz, inseminador 

e na suinocultura, conforme cópia da CTPS que acompanha a peça de 

ingresso, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais para a 

concessão do benefício. Aduziu que em 22/08/2017 requereu o benefício 

administrativamente, no entanto, negado pela autarquia requerida, ao 

argumento da ausência de comprovação da carência exigida. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. Em contestação (id 14730401), o requerido suscitou os 

efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, a 
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improcedência dos pedidos, ao fundamento da ausência de comprovação 

da qualidade de segurado especial do requerente. Juntou documentos. 

Réplica id. 15952231. A decisão id. 16845069 afastou a prejudicial de 

mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido de produção 

de prova oral e, para tanto, designou audiência de instrução e julgamento. 

Audiência realizada no id. 20194159, oportunidade em que foi ouvida a 

testemunha arrolada pelo autor (mídia digital id. 20193692). Ainda em 

audiência, o autor apresentou alegações finais remissivas à inicial. É o 

necessário. Decido. Como relatado, pretende a parte autora obter 

provimento judicial assegurando-lhe o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial – trabalhador 

rural -, ao que se opõe o INSS alegando que o autor não se incumbiu da 

comprovação dos requisitos legais e necessários capazes de lhe auferir a 

concessão do benefício. A pretensão inaugural não prospera. Para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, necessário se 

faz a caracterização dos seguintes requisitos: a) condição de segurado 

especial; b) idade; c) exercício da atividade rural; d) carência, conforme 

passo a expor. No que se refere ao critério etário, vejo que as cópias dos 

documentos acostados aos autos que atualmente o requerente possui 61 

(sessenta e um) anos de idade, cumprindo o disposto no art. 48, § 1º, da 

Lei nº 8.213/91, que exige idade mínima para homens de 60 (sessenta) 

anos para concessão de aposentadoria por idade. Entretanto, quanto à 

carência e à qualidade de segurado especial, o requerente não logrou 

êxito em comprová-los, tendo em vista que os períodos documentalmente 

comprovados pelo segurado quanto às atividades campesinas não 

ultrapassam o mínimo legal de 180 (cento e oitenta) meses. Ademais, no 

tocante ao período anterior aos registros em sua CTPS como rurícola, 

embora haja modesto início de prova material da atividade rural consistente 

na certidão de casamento do autor, a prova testemunhal colhida nos autos 

igualmente se revelou frágil e imprecisa, pois, ainda que afirme conhecer o 

autor desde o Estado do Paraná, pouco contribuiu com a comprovação da 

atividade campesina alegada nos autos. Em depoimento, disse: “Que o 

conhece o requerente trabalhando numa chácara no Estado de Paraná, 

sem, porém, saber indicar exatamente o ano, se era o autor proprietário do 

imóvel ou não, bem como, o que plantava e a idade que tinha o autor (...). 

Que o no Estado de Mato Grosso encontrou o autor quando da aquisição 

do seu imóvel urbano em um dos bairros de Sorriso, mas soube dizer que 

o autor trabalhava em uma fazenda do outro lado do rio há 

aproximadamente 4 anos, todavia, sem também dizer quais eram suas 

atividades no campo (...)”. (mídia digital id. 20193692) Com efeito, o 

testemunho se mostrou vago e impreciso quanto ao período e a atividade 

de fato exercida pelo requerente como rurícola, bem como, totalmente 

dissonantes em relação aos documentos e circunstâncias apresentadas 

nos autos. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. 

REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. 

- Não há nos autos provas suficientes que justifiquem o reconhecimento 

do exercício de atividade rural para efeito de aposentadoria por idade - 

Cédula de identidade (nascimento em 16.09.1958) - Certidões de 

nascimento de filhos em 22.01.1977, qualificando o genitor como lavrador, 

em 13.12.1984 e 21.10.1986, todas qualificando a autora como do lar - 

Dados cadastrais de financiamento para aquisição de bens móveis, 

qualificando a requerente como lavradora - Comunicado de indeferimento 

do pedido de aposentadoria por idade, segurado especial, formulado na 

via administrativa em 11.12.2015 - Os depoimentos das testemunhas, 

audiência realizada em 13.07.2016, são vagos, imprecisos e genéricos 

quanto à atividade rural exercida pela autora. Informam que por motivo de 

saúde a requerente parou de exercer função campesina há 5 anos (2011) 

- Embora a autora tenha completado 55 anos em 2013, a prova produzida 

não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período 

de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 

180 meses - A prova material é frágil, o único registro cível, qualificando o 

genitor do filho da requerente, é datado de 1977 e as certidões de 

nascimento dos filhos em 1984 e 1986 não constam o nome do pai - Na 

petição inicial a autora está como viúva, e não há nos autos documentos 

que demonstrem que a união estável perdurou, considerando que o 

nascimento do filho em comum ocorreu em 1977 e em 1984 e 1986 não há 

informação do nome do genitor - Os depoimentos das testemunhas são 

vagos e imprecisos, não esclarecendo detalhes sobre a atividade 

campesina, apenas afirmando genericamente o labor rural - As fichas de 

aquisição de mercadorias do comércio local, cadastros e atendimento 

médico não podem ser consideradas como prova material da atividade 

rurícola alegada, pois não são conferidas por quem assina, inclusive, são 

emitidas por quem apenas está interessado em estabelecer um negócio 

jurídico ou cumprimento do dever legal - A requerente não comprovou 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, eis que, 

os testemunhos demonstram que não exerce atividade rural há 5 anos, 

desde 2011, quando ainda não havia implementado o requisito etário, 

2013. - O STJ já julgou em Recurso Especial Representativo de 

Controvérsia - Apelação da autora improvida.” (TRF-3 - Ap: 

00371836320174039999 MS, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

TANIA MARANGONI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publ icação: e-DJF3 Judic ia l  1 DATA:19/03/2018) 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA 

NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. CARÊNCIA NÃO 

COMPROVADA ATRAVÉS DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

PROVA ORAL FRÁGIL. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Diante da condenação 

imposta ao INSS, de forma ilíquida, impõe-se o reexame necessário do 

julgado, nos termos da Súmula nº 490 do STJ . 2. A aposentadoria por 

idade será devida ao segurado especial que, cumprida a carência exigida 

em lei, completar 60 anos de idade, se homem, e 55, se mulher. Além 

disso, deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento do 

requisito etário . E, para fins de comprovação do tempo de labor rural, o 

início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a 

provar (Súmula nº 34 da TNU). 3. As declarações pessoais não servem 

como início de prova material, uma vez que, feitas por particulares, 

equivalem a meros testemunhos. Precedentes. 4. A parte autora não se 

desincumbiu de apresentar início razoável de prova material da atividade 

campesina, pois além de escassos, os documentos apresentados são 

infirmados pelos diversos vínculos urbanos do pai de seus filhos, 

conforme Cadastro Nacional de Informações Sociais, o que 

descaracteriza o exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar. 5. Ademais, a prova oral não corrobora as alegações deduzidas 

na inicial, pois a primeira testemunha afirmou conhecer a parte autora há 

cinco anos, não sabendo informar se esta trabalhou em fazenda. Quanto 

à segunda testemunha, embora tenha afirmado que a parte autora laborou 

em fazendas, suas informações foram vagas e imprecisas, insuficientes, 

portanto, para demonstrar o exercício da atividade campesina. 6. 

Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, providas. 

Sentença reformada. 7. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários 

fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará condicionada 

às hipóteses do § 3º do art. 98 do NCPC, em razão da assistência 

judiciária gratuita deferida.” (TRF-1 - AC: 00232886920144019199 

0023288-69.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA 

DE SANTANA, Data de Julgamento: 14/10/2016, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 21/03/2017 e-DJF1) 

Desta forma, diante da falta de comprovação da atividade rural ao longo 

de todo o período de carência exigido pela lei, o requerente não faz jus à 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, previsto nos 

artigos 143, 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91. Portanto, não logrando o 

autor êxito em comprovar fato constitutivo do direito pleiteado na inicial 

(art. 373, inciso I, do CPC), a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe na espécie. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do §3º, do art. 98 do mesmo Codex. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, arquive-se com baixas na 

distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

24 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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Processo nº. 1003073-64.2017.8.11.0040 Requerente: Sonia Maria Firmino 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Sonia 

Maria Firmino ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do beneficio de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada à Previdência Social e 

estar totalmente incapacitada para o trabalho frente às seguintes 

moléstias: cervicalgia, poliastrose, neuropatia intercostal, e, artrose na 

coluna vertebral. Verberou que em razão das enfermidades requereu em 

09/03/2017 a concessão do benefício de auxílio-doença (NB 617791038), 

no entanto, negado pela autarquia requerida, ao fundamento da ausência 

de incapacidade laborativa da segurada. Asseverou, contudo, que a 

incapacidade para o trabalho permanece. Forte em tais fundamentos 

pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. 

A decisão id. 8240145 concedeu liminarmente o benefício de 

auxílio-doença em favor da autora. Em contestação (id 9403672), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, ao argumento 

da ausência de doença incapacitante da segurada, bem como, a 

necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade da segurada. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 9844447), a autora rebateu os argumentos articulados pelo réu, 

assim como apresentou quesitos. A decisão id. 9878833 afastou a 

prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem como, acolheu o pedido 

de produção de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo 

Pericial acostado no id. 18348932. As partes quedaram-se silentes quanto 

ao Laudo Pericial, consoante certidão id. 20977886. É o necessário. 

Decido. Com narrado, postula a requerente a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, ao fundamento de sua 

pretensão nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos 

de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o 

disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. (...)” Assim, os requisitos para 

concessão da aposentadoria por invalidez são a incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação, impossibilidade do exercício de atividade que garanta ao 

segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. 

Vale lembrar que o período de carência exigido para a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou do benefício de auxílio-doença é de 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 

8.213/91, verbis: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...)” In 

casu, a carência mínima legal para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi cumprida pela segurada, conforme extrato do CNIS 

id. 9403676, pois, a própria autarquia já lhe havia concedido o benefício de 

auxílio-doença anteriormente (NB 600675226), bem como, sequer foi 

fundamento para a negativa à concessão do benefício na via 

administrativa, conforme documento id. 8225681. No tocante à 

incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial (id. 18348932) não 

concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para o exercício das 

atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria subsistência. No 

quadro histórico da perícia médica, esclareceu a senhora perita: 

“HISTÓRICO No dia 24/05/2018, às 11:00horas, no Fórum da Comarca de 

Sorriso -MT, realizei a perícia médica da Sr a Sonia Maria Firmino, com 57 

anos, casada e residente em Sorriso -MT. Refere ter ensino fundamental 

incompleto, tem 3 filho s e mora com o marido . Comprova, em carteira de 

trabalho (apresentada no dia do exame medico pericial), atividade laboral 

de domestica (maio a agosto de 2004), e refere ter trabalhado a maior 

parte da vida como faxineira diarista, e é contribuinte individual do INSS. 

Recebeu beneficio auxílio -doença do INSS de fevereiro a maio de 2013 

(doc anexo).” Aos quesitos do INSS, respondeu a perita judicial: 1) Qual o 

nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) 

autor(a)? Resposta: Sonia Maria Firmino, 57 anos. Apresenta alterações 

degenerativas na coluna, com queixa de dor em toda extensão da coluna, 

sem irradiação ou sintomas associados, alivio com uso de Ginko Biloba. 

Exame fisico da coluna sem alterações. Marcha normal. 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Resposta: Comprova, em carteira de trabalho (apresentada 

no dia do exame medico pericial), atividade laboral de domestica (maio a 

agosto de 2004), e refere ter trabalhado a maior parte da vida como 

faxineira diarista. 3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a 

realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, 

moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as 

tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? Resposta: Esforço 

moderado. Faxineira: executa manutenções simples de equipamentos e 

instalações elétricas e de iluminação, limpeza de recintos e acessórios, 

recolhe lixo, controla estoque de material, prepara produtos. 4) Diga o Sr. 

Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nãos 

mãos, etc. Resposta: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a 

parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou 

do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? Resposta: 

Apresenta alterações degenerativas na coluna. Não comprova 

incapacidade laboral. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja 

afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar? 

Resposta: Apresentou exame s complementares. 7 - Diga o Sr Perito, no 

caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de 

exame(s) complementar(es) qual(is) foi (foram) o(s) resultado(s) do(s) 

mesmo(s)? Resposta: Radiografia da coluna cervical – 08/02/2017 (doc 

anexo): corpos vertebrais de altura e alinhamento posterior preservados. 

Espaços intersomaticos preservados. Radiografia da coluna torácica – 

08/02/2017 (doc anexo): corpos vertebrais de altura e alinhamento 

posterior preservados. Osteofitos marginais incipientes no aspecto 

anterior dos corpos vertebrais dorsais. Discreta redução da amplitude dos 

espaços intersomaticos dorsais inferiores. Radiografia da coluna lombar – 

08/02/2017 (doc anexo): corpos vertebrais de altura e alinhamento 

posterior preservados. Redução da amplitude dos espaços intersomaticos 

de L4 -L5 e notadamente de L5 -S1. Ressonância magnética da coluna 

cervical – 21/05/2018 (apresentada no dia do exame medico pericial): 

espondilose da coluna, leve. Pequenas barras disco - osteofitárias de C3 

-C4 a C6 -C7, posteriores, deformando a face ventral do saco tecal, 

reduzindo a coluna l iquorica anterior, sem sinais de 

repercussão/compressão radicular. Ressonância magnética da coluna 

torácica – 21/05/2018 (apresentada no dia do exame medico pericial): 

espondilose da coluna vertebral, leve. Ressonância magnética da coluna 

lombar – 21/05/2018 (apresentada no dia do exame medico pericial): 

espondilose leve. Leve artropatia facetaria lombar hipertrófica. Doença 

discal degenerativa lombar, incipiente. 8) No caso de incapacidade, há 

possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da 

Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu AGRAVAMENTO, SE FOR O 

CASO? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, 

indique a provável Data do Início da Incapacidade (DII), ou se apenas é 

possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE 

COM A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE . Resposta: Não se aplica. 9) 

Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ? Resposta: A patologia encontra-se em 

estabilizada. (...) 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. Resposta: Não. 

A mesma reposta ao quesito n° 8 “não se aplica” também foi utilizada para 

responder aos quesitos n°s 12 a 17. (...) Aos quesitos da segurada, 

respondeu a expert: 1 - A autora é portadora de algum tipo de 

lesão/doença/enfermidade? Qual? Resposta: Sim. Apresenta alterações 

degenerativas na coluna. 2- A lesão/doença/enfermidade é temporária ou 
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definitiva? Definitiva. 3 - Se a lesão/doença/enfermidade encontra-se em 

fase evolutiva ou estabilizada? Resposta: Estabilizada. 4 - Se em função 

da lesão/doença/enfermidade, a autora pode desenvolver atividades que 

exijam força, movimentos repetitivos, com agilidade e destreza na 

capacidade de locomoção? Resposta: Considero que a autora não 

comprova ter incapacidade para atividade laboral habitual de faxineira. 5 - 

Qual a atividade laborativa da autora e, se a autora encontra -se apta ou 

inapta para o exercício da sua atividade de trabalho? Resposta: Considero 

que a autora não comprova ter incapacidade para atividade laboral 

habitual de faxineira. Ao término, concluiu a médica perita judicial: 

“CONCLUSÃO Considero que a autor a não comprova incapacidade 

laboral no momento do presente exame medico pericial.”. Como se 

observa, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo não 

concluiu pela plena e permanente incapacidade da parte autora para 

atividades laborais como sustentado na peça de ingresso, asseverando 

nos quesitos n°s 5 e 11 do requerido e 4, 5 da autora a não comprova 

incapacidade laboral da segurada no momento do presente exame medico 

pericial. Desta feita, não comprovado o requisito da incapacidade para 

atividade laborativa que garanta à autora sua própria subsistência, nos 

termos do art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da 

Previdência Social, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe na espécie. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. 1. O benefício de auxílio doença é 

devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize 

temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, faz jus à 

aposentadoria por invalidez o segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio 

acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. 2. Não há nos autos demonstração de incapacidade para o 

trabalho no período compreendido entre o requerimento administrativo, o 

ajuizamento da ação e a realização do exame pericial. 3. Conquanto o 

sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às 

conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o 

condão de desconstituir o laudo apresentado. 4. Apelação desprovida.” 

(TRF-3 - AC: 00127538120164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/04/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE 

PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO. 1. A perícia médica realizada nos presentes autos não deixa 

dúvida acerca da inexistência de incapacidade da parte autora para o 

exercício de sua atividade habitual. 2. Sem a comprovação da 

incapacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual da apelante, 

não há suporte legal que possibilite a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 3. Apelação não provida.” 

(TRF-1 - AC: 00023337820064013805, Relator: JUIZ FEDERAL MÁRCIO 

JOSE DE AGUIAR BARBOSA, Data de Julgamento: 08/06/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 14/09/2015) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial pela requerente e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a decisão liminar 

id. .8240145. Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

com fulcro no art. 85, §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da 

gratuidade da justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex. 

Transitada em julgado, certifique-se. Após, remetam-se os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 

24 de março de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006725-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS JORGE TORRES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003006-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVELINA GODOY PAIM DA SILVA (EXECUTADO)

VAP DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

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

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA PROCESSO n. 

1003006-36.2016.8.11.0040 Valor da causa: R$ 21.076,61 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: VAP DA SILVA & CIA LTDA - 

ME CNPJ: 09.369.498/0001-39 (EXECUTADO) Nome: JUVELINA GODOY 

PAIM DA SILVA CPF: 588.995.969-72 (EXECUTADO) FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. SORRISO, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU CARLOS CAVANHOLI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001928-65.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALTAIR LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW POLO 

PASSIVO: ELIZEU CARLOS CAVANHOLI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001929-50.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ALTAIR LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW POLO 

PASSIVO: EMILIO DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 23 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o dia 03 de 

JULHO de 2019, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-84.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001250-84.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MELO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACK IZUMI OKADA OAB - SP90393 (ADVOGADO(A))

PRISCILA PICARELLI RUSSO OAB - SP148717 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006727-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do cumprimento voluntário, em observância ao 

valor depositado, ciente de que nada sendo requerido o processo será 

remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002692-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAIR DE SOSUA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1002692-85.2019.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005178-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA ADRIANA DE CARVALHO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005178-77.2018.8.11.004 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FERNANDES DE SOUSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002351-93.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002709-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1002709-24.2019.811.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008555-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI ANTONIO ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008555-22.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 13:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006478-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TALIA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006478-40.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte independente de sua intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

16/06/2020 Hora: 16:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008561-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008561-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 13:30 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004932-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LUCIA ORO DE OLIVEIRA SOUTO OAB - SC20239 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004932-18.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins que impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente 

(advogado) da impugnação ao cumprimento de sentença, para querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Sorriso/MT, 24 de março de 

2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008562-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA MACEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1008562-14.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARIA SIDON DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 05 de JUNHO 

de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARIA SIDON DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Processo: 1003376-44.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DA CUNHA BARBOSA DE ABREU (REU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL BRUNA ELISA (REU)

 

Processo: 1001913-96.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 15:40HORAS .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007217-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIARA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007217-13.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 15/07/2020 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001686-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KETTLEI SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1001686-09.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MACHADO RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001810-89.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR WASHINGTON OLIVEIRA TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1001811-74.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-09.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMARGO DA ROSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TESTEMUNHA)

LUIS FABIO MARCHIORO (TESTEMUNHA)

 

1001298-09.2020.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 

ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Autora (advogado) para que se manifeste acerca do documento juntado 

no ID. 39195221, no prazo de 10(dez) dias. Sorriso/MT, 24 de março de 

2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004593-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADOPNEUS - IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES OAB - PR61515 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA CAS (EXECUTADO)

MARCELO FERNANDES (EXECUTADO)

ANDRE SIMIONATTO (EXECUTADO)
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TRANSPORTADORA GHAFORYT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1004593-59.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001520-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FORASTIERI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1001520-74.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 09/06/2020 Hora: 14:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004424-04.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004424-04.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do cumprimento voluntário, em observância ao 

valor depositado, ciente de que nada sendo requerido o processo será 

remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006941-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006941-16.2020.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes(advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 24 DE MARÇO de 2020 

Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004756-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1004756-68.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTI BELLE (REQUERIDO)

 

8010972-62.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 

ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Autora (advogado) para que se manifeste acerca do documento juntado 

no ID. 23403407, no prazo de 10(dez) dias. Sorriso/MT, 24 de março de 

2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000320-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000320-66.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada 

para, querendo, APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 

854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso 

REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Sorriso/MT, 24 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010807-49.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LINDOLFO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010807-49.2014.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 
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para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003983-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003983-57.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 24 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011033-54.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN BATISTELLA (EXECUTADO)

PATRICIA DAIANE EVANGELISTA BATISTELLA (EXECUTADO)

 

8011033-54.2014.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 

ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Autora (advogado) para que se manifeste acerca da carta precatória 

devolvida juntada nos autos no ID. 29649510, no prazo de 10(dez) dias. 

Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA APARECIDA DA SILVA RESSUDE (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000065-16.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 24 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001261-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1001261-16.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010910-22.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINOR CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010910-22.2015.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006675-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006675-29.2018.811.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto para querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BARBARESCO VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANASTASIA MACIEL OAB - MG104006 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003528-58.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto , para querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR RECH (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004336-63.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000458-96.2020.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA 

MARTINS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008376-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

Processo: 1008376-88.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamante (advogado), para no prazo de 

15(quinze) dias manifestar-se sobre a contestação aportada aos autos. 

Sorriso/MT, 24 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003635-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JULIANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

PAULA MONTEIRO LANZARIN OAB - MT26320/O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1003635-05.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto para querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 demarço de 2020. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004041-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOS DIAS GARLINDO (EXECUTADO)

 

1004041-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento 

ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

exequente (advogado) para que se manifeste acerca da correspondência 

devolvida com a informação do correio de não existe o n indicado, 

informado o endereço atualizado do executado, juntada nos autos no ID. 

28566953, no prazo de 10(dez) dias. Sorriso/MT, 24 de março de 2020. 

Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005647-89.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 24 de março de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005381-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: nº 1005381-05.2019.8.11.0040. CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 29099931, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 24 de março 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

DANIELLY PARMA TIMIDATI OAB - MT25660/O (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001386-81.2019.8.11.0040 Reclamante: LUCAS DE OLIVEIRA Reclamado: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Inicialmente, 

não há que se falar em intempestividade no cumprimento da obrigação de 

fazer pela executada, visto que a sentença não estabeleceu prazo para 

tanto. Ademais, a sentença foi de improcedência - Num. 20582103 - Pág. 

4. No mais, consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou 

constatada a existência de veículo registrado em nome do recorrente, 

situação que não se compatibiliza com as regras do benefício da 

assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG postulada, 

determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha o preparo 

do recurso interposto (Enunciado 115 FONAJE), sob pena de ser 

considerado deserto, facultando o parcelamento do preparo em cinco 

parcelas mensais e consecutivas. Com o recolhimento da primeira parcela 

e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO TEODORO DE SOUSA VIVO S.A. Código 

n. 1001455-16.2019.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003108-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HAMILTON CARNEIRO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003108-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE HAMILTON CARNEIRO 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que não há nos 

autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG 

postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de 

eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, determino que, 

no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do 

preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, desde já, 

considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença 

proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006024-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GAZIERO (REQUERIDO)

LEANDRO GAZIERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006024-60.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDER RODRIGUES CARDOSO 

REQUERIDO: ALEXSANDRO GAZIERO, LEANDRO GAZIERO Vistos etc. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho 2020, 

às 13h45min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011581-21.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (REQUERENTE)

MILTON ROQUE DALLA QUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011581-21.2010.8.11.0040. REQUERENTE: MILTON ROQUE DALLA QUA, 

OLIEDE LODI REQUERIDO: UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA istos etc. 

Nos termos do art. 135 do NCPC, citem-se os sócios da executada, nos 

endereços a serem indicados pelo exequente, para, no prazo de 15 dias, 

manifestar quanto ao pedido de redirecionamento formulado pela parte 

exequente. Após, manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004873-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004873-59.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LAURO FERNANDO MAMEDE 

CAMARGO DUTRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que 

não há nos autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, 

indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, 

bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes. Sendo assim, 

determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira 

parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena 

de ser considerado deserto. Juntada a primeira parcela do preparo, e 

havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal. Caso contrário, fica, 

desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do 

art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a 

sentença proferida nos autos. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004501-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004501-13.2019.8.11.0040 REQUERENTE: ANDERSON DE JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Já apresentadas as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ELOI ORBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004126-12.2019.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado 

no item anterior, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004993-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004993-05.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE 

CARVALHO ALVES REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de agosto 2020, 

às 13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ZUANAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI BARP (REQUERIDO)

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004886-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AVELINO ZUANAZZI 

REQUERIDO: DERLI BARP, AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de agosto 2020, às 

13h45min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005482-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR ANTONIO CAOVILLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILOMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005482-42.2019.8.11.0040. REQUERENTE: NEIMAR ANTONIO CAOVILLA 

REQUERIDO: SILOMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto 2020, às 

16h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006113-83.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006113-83.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROBSON RIBEIRO DE 

ARRUDA REQUERIDO: DEL MORO & DEL MORO LTDA Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de agosto 2020, às 
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16h30min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E LANCHONETE VENTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: KASA FORT 

MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: HOTEL E 

LANCHONETE VENTURA LTDA - ME Processo nº. 

1001102-44.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002801-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DO SOCORRO GARCIA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1002801-70.2017.8.11.0040 

ANDREZA DO SOCORRO GARCIA DA CRUZ TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará 

judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do 

Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 598493-9 / 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 259 de 798



2020 Segunda-feira, 23 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1002801-70.2017.811.0040 Requerente: ANDREZA DO 

SOCORRO GARCIA DA CRUZ Advogado: WILLIAM MACEDO FRANCA 

Requerido: VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR Beneficiário: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

Conta Judicial 600116365417 Valor: R$ 2.783,10 (dois mil e setecentos e 

oitenta e três reais e dez centavos) Autorizado: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA CPF/CNPJ: 021.624.601-65 Data de Emissão: 23/03/2020 Titular 

Conta MILTON JONES AMORIM VIEIRA CPF/CNPJ Titular Conta 

021.624.601-65 Banco Agência Conta Tipo Conta 237 - Banco Bradesco 

S.A. 3017 30511 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo Liberação 

Valor Valor Parcial com Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo. Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 598494-7 / 2020 Segunda-feira, 23 de 

Março de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 

2017 Tipo de Procedimento:  Processo Número Único 

1002801-70.2017.811.0040 Requerente: ANDREZA DO SOCORRO 

GARCIA DA CRUZ Advogado: WILLIAM MACEDO FRANCA Requerido: 

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA Advogado: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR Beneficiário: WILLIAM MACEDO FRANCA Conta Judicial 

600116365417 Valor: R$ 6.493,90 (seis mil e quatrocentos e noventa e 

três reais e noventa centavos) Autorizado: WILLIAM MACEDO FRANCA 

CPF/CNPJ: 016.061.771-50 Data de Emissão: 23/03/2020 Titular Conta 

WILLIAM MACEDO FRANCA CPF/CNPJ Titular Conta 016.061.771-50 Banco 

Agência Conta Tipo Conta 237 - Banco Bradesco S.A. 55824 31232 Conta 

Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Parcial com 

Rendimentos Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-58.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: NERI RODRIGUES 

DA SILVA Reclamado: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Processo nº. 

1000079-58.2020.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006568-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TREMEA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR PAULINO DA SILVA (REQUERIDO)

VALERIA DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

JULIA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006568-48.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LEONARDO LUIZ TREMEA 

REQUERIDO: JUNIOR PAULINO DA SILVA, VALERIA DE SOUZA ALVES, 

JULIA OLIVEIRA DE SOUSA Vistos etc. Trata-se de reclamação pugnando 

pela condenação das reclamadas em danos materiais e morais, sob a 

alegação de que sofreu um acidente de trânsito, sendo que os reclamados 

JUNIOR PAULINO DA SILVA e VALERIA DE SOUZA ALVES com a 

motocicleta, de propriedade da reclamada JULIA OLIVEIRA DE SOUSA, 

adentraram sua preferencial no cruzamento, chocando-se contra o seu 

veiculo, vindo a sofrer danos materiais, razão pela qual acionou o seguro. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA dos 

reclamados, eis que não compareceram à audiência de conciliação, 

apesar de intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, mesmo porque o 

arcabouço probatório constante nos autos indica a necessidade de 

acolhimento do pedido de indenização por danos materiais. No que toca ao 

dano moral, é consabido que o dano moral indenizável deve prover de 

conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pela reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a 

título de danos materiais o valor de R$3.715,60 os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir 

do desembolso, no mais JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de danos 

morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006019-38.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO CARDOZO DALTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006019-38.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO EDUARDO CARDOZO 

DALTO REQUERIDO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que a parte autora pretende o recebimento do crédito 

no valor de R$ 27.471,38 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e um 

reais e trinta e oito centavos), decorrente de prestação de serviço no 

Hospital Regional de Sorriso/MT como médico plantonista. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o crédito 

do autor está embasado nos documentos de ID 22975457 a 22976436, 

que demonstram os procedimentos de dezembro/2018 a janeiro de 2019, 

bem como pelos livros de presença de pronto atendimento e UTI (ID 

22977408 a ID 22977431). De outra banda, os requeridos sequer negaram 

o débito, pelo contrário, a requerida Sociedade Matogrossense de 

Assistência em Medicina Interna LTDA confessou que não fez o 

pagamento do autor no período declinado. Assim, incide ao caso a regra 

do art. 389 do Código Civil, a saber: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, 

responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado”. Logo, a pretensão do requerente merece 

acolhimento. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial para o fim específico 

de condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de 

R$ 27.471,38 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta e um reais e trinta 

e oito centavos), corrigido pelo INPC, desde a propositura da ação, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005538-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DEBORA BRUSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005538-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA DEBORA BRUSCO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

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

em que a parte reclamante sustenta que cursou perante a requerida curso 

de pós-graduação, e que nunca atrasou os pagamentos das respectivas 

mensalidades, mas que se surpreendeu com cobrança da ré, e que 

mesmo após comparecer à requerida e apresentar o comprovante de 

pagamento do boleto, nada foi solucionado e seu nome negativado. A 

requerida sustenta que o número do comprovantes de pagamento difere 

do boleto que consta em seus sistemas pois teria a requerida refaturado o 

boleto e não conseguia localizar o pagamento, requerendo a 

improcedência da demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em se 

tratando de relação de consumo, deve a parte requerida demonstrar a 

legalidade da cobrança. Compulsando os autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu do seu ônus, pelo contrário, afirma que 

refaturou o boleto da requerente, sem justificar o porquê de tal fato, e 

defende-se dizendo que por constar no comprovante de pagamento 

código diferente do boleto refaturado não foi possível localizar o 

pagamento no Banco. De outro norte, a autora traz com a inicial prova de 
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que quitou boleto, sendo que o comprovante de pagamento e o boleto 

original acostado aos autos conferem os códigos de barras (Num. 

22515718) Desta feita, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, deve ser 

reconhecida como inexistente o débito contestado, com a procedência dos 

pedidos da parte autora, eis que os danos morais se encontram in re ipsa. 

Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a inexistência 

de comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito ora impugnado, 

devendo a parte requerida proceder definitivamente todas as baixas 

necessárias, bem como, CONDENAR a parte reclamada a pagar à 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser 

atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é 

projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito 

para que o homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Sorriso/MT, 23 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SIEBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001899-49.2019.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNA SIEBERT REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de RELACLAMAÇÃO na qual a 

parte autora afirma que é aluna do curso de Direito na faculdade 

requerida, e que desde o início do curso é beneficiária de 50% de bolsa 

ofertada pela própria instituição e que os outros 50% eram custeados pelo 

FIES, mas que no segundo semestre de 2017 se surpreendeu com 

cobrança realizada pela requerida referente à matricula e mensalidades, e 

que seriam de valores não aditados pelo FIES, eis que teriam os valores 

sido aditados a menor. Explica a requerente que em 2017 verificou que o 

valor que constava para aditamento estava errado, e que compareceu 

diversas vezes na requerida para que esta regularizasse as informações 

no SISFIES, pois é a ré que informa o valor semestral a ser aditado, o que 

não foi feito, e para não perder o financiamento estudantil, nos últimos dias 

de aditamento a autora aceitou conforme estava informado no SISFIES 

pela ré, mesmo sendo nítido que o valor não estava correto. Foi deferida a 

tutela de urgência (Num. 18932834). Em sua defesa a requerida alega 

legalidade da cobrança, eis que a autora aditou valor a menor, aduzindo 

ser culpa exclusiva dela a cobrança gerada, e que o valor coberto pelo 

FIES 50% refere-se ao valor liquido e não bruto, bem como afirma que 

diante da ausência de negativação não há que se falar em danos morais. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Quanto a questão 

preliminar, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial visto 

que tais valores a serem devolvidos, em caso de procedência da 

demanda, estão em poder da Universidade, de modo que desnecessária a 

presença do FNDE no polo passivo da ação. Com efeito, resta 

incontroverso que a reclamante frequenta o curso de Direito 

disponibilizado pela instituição reclamada. Incontroverso também que 

houve a cobrança de débitos em desfavor da reclamante, por iniciativa da 

reclamada, conforme consta nos comprovantes juntados à inicial que 

seriam referentes à diferenças de valores não cobrados via FIES, que são 

questionados pela autora. Pois bem, no caso de inscrição em órgãos de 

restrição ao crédito, cabe à parte requerida/credora comprovar a licitude 

da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a legalidade da 

cobrança. Em primeiro lugar, não foi demonstrada a licitude do débito visto 

que conforme comprovou a aluna, esta possuía financiamento total da 

mensalidade, sendo 50% por meio do FIES e 50% pela bolsa institucional. 

Ora, somando-se os dois percentuais citados, percebe-se que a aluna 

possui 100% do valor da mensalidade abrangido por bolsa e 

financiamento, não havendo que se falar em pagamento de valor 

remanescente para a Universidade. A autora demonstrou ter aditado o 

FIES em todos os semestres (Num. 18928952) É descabida a alegação da 

parte requerida de que o FIES não arca com o valor remanescente integral, 

descontado o valor coberto pela bolsa dada pela requerida, do valor da 

mensalidade deve ser dado o desconto da bolsa inclusão – 50% e que do 

saldo restante a aluna deve arcar com 50% via FIES, este é o 

incontroversamente acordado. Ainda, se houve aditamento a menor, esse 

se deu por única e exclusiva responsabilidade da requerida, que não 

consertou o erro, eis que as informações de valores a serem aditados são 

inclusas via SISFIES pela requerida, não podendo a requerente alterar este 

valor. Desta feita, se o aditamento se deu a menor, tendo a autora aceito o 

valor informado pela requerida ao FIES, isto ocorre por culpa exclusiva da 

ré que alimenta o SISFIES e não da autora. Assim, não há nos autos prova 

da legalidade do valor cobrado, pois ausente prova concreta da legalidade 

do débito. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança de qualquer débito 

referente a mensalidade do curso de Direito da parte autora, nos termos 

da fundamentação retro, de modo que declaro indevida a cobrança do 

valor de R$8.273,86, o qual foi pago pela autora e deve ser restituído em 

dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ressalto que 

eventuais débitos referentes a serviços individuais (multa de biblioteca, 

provas de segunda chamada, uso de sala especial, etc), desde que 

devidamente comprovados podem ser cobrados. No que se refere aos 

danos morais tenho entendido que a simples cobrança indevida, não dá 

ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência. Saliento que, 

de acordo com os fatos narrados na exordial, não há qualquer narrativa 

de vulneração a direito da personalidade do autor, tampouco de que tenha 

havido afronta à dignidade. Não há prova nos autos, mesmo que indiciária, 

de que tenha havido qualquer situação que ultrapasse o limite dos 

incômodos normais da vida em sociedade. Não há menção a tratamento 

desonroso por parte da empresa ré, não houve lesão à honra objetiva do 

autor, do mesmo modo é inexistente afronta à honra subjetiva. É dizer, não 

se encontra demonstrada qualquer situação que possa ter subjugado 

algum dos direitos da personalidade do autor, como dito. Assim, por mais 

que o fato narrado na inicial tenha causado incômodo, tal situação jamais 

ultrapassou o que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de 

“mero aborrecimento”. Não houve prova de negativação indevida do 

débito. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUGNADOS NA 

INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa 

definitiva dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de 

multa, no valor de R$500,00, confirmando, com isso, a tutela de urgência 

deferida; CONDENAR à restituição em dobro do indébito corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso das parcelas 

originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação. JULGO 

IMPROCEDÊNTE o pedido de indenizações por danos morais. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que a homologue ou a 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso, 23 de março 

de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da 

juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004766-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAVID CASTRO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004766-15.2019.8.11.0040. INTERESSADO: MARIA DAVID CASTRO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

na qual aduz a requerente que é aluna do curso de Direito da requerida e 

que inicialmente era beneficiada com bolsa de 30% cedida pela ré, mas 

que a partir do quinto semestre passou a ser beneficiada com FIES que 

cobria 90% do curso, passando a pagar para a ré apenas 10% do valor 

da mensalidade, mas que sem saber a origem da dívida passou a ser 

cobrada por diferenças de valores pela ré, mas que para não ter maiores 

dissabores, em 2018 concordou em fazer o parcelamento do débito, 

entretanto, não conseguiu cumprir com o respectivo pagamento, razão 

pela qual precisou fazer renegociação em 2019, assumindo novas 

parcelas. Aduz que não suficiente, estando ela com o pagamento do 

acordo em dia do acordo e da mensalidade equivalente a 10% (R$120,35), 

se deparou em maio de 2019 com boleto de mais de novecentos reais, e 

que recebeu cobrança a respeito de FIES não aditado em 2018 de mais de 

5 mil reais. Sem entender as cobranças a requerida propôs a presente 

demanda, visando a declaração de inexistência dos débitos que constam 

pendentes além dos que eventualmente surgissem ao longo da demanda. 

A parte requerida apresentou contestação defendendo a legalidade das 

cobranças, aduzindo que se trata de valores referentes às disciplinas 

extras cursadas pela requerida, que até então contava com 19 reprovas, 

e ao longo dos semestres fora incluindo disciplinas além da sua grade 

semestral, além de outros serviços cobrados como multa de biblioteca, 

reofertas de Estudos Dirigidos, dentre outros, o que teria originado a 

dívida, que não diz respeito à mensalidades e FIES. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Sendo a relação em tela de consumo, cabe a parte 

requerida demonstrar a legalidade das cobranças efetivadas, o que o fez, 

haja vista que resta demonstrado que a requerente contratou serviços de 

matérias extras que vão além da sua carga horária semestral coberta pelo 

valor da mensalidade, e consequentemente do que está coberto pelo FIES 

90%. Tal dado se pode evidenciar pela descrição dos serviços constante 

no extrato financeiro Num. 26829840, página 07. Os valores cobrados da 

requerida se tratam de disciplinas acrescidas, multas de biblioteca, prova 

de segunda chamada, reoferta de ED (Estudos Dirigidos), dentre outros. 

Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos iniciais. 

No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da cobrança, 

deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado pela parte 

reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que a homologue ou a substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 23 de março de 2020. Patrícia 

Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do 

art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito
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MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005644-37.2019.8.11.0040. REQUERENTE: KAMILA VITORIA NEVES 

TODESCATO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de 

débito, em que a parte reclamante sustenta que foi aluna do curso de 

agronegócio da requerida e que teve seu estudo financiado 100% pelo 

FIES, mas que se deparou com cobrança da requerida referente a valores 

de mensalidade haja vista que o FIES fora aditado em valo menor que o da 

mensalidade, a autora fez um parcelamento deste valor, e quitou a dívida, 

entretanto não foi dado baixa nos sistemas da ré, o nome da autora foi 

negativado. Diante de tal cenário a autora requer o reconhecimento da 

inexistência do débito pois era beneficiada de FIES 100%, com a 

condenação da requerida à restituição do indébito em dobro e a 

condenação em dano morais. A requerida sustenta que a cobrança é 

legítima, pois não diz respeito a diferença de mensalidades mas sim de 

serviços extras cobrados da requerente não cobertos pelo FIES, tais 

como matérias extras e prova de segunda chamada. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Em se tratando de relação de consumo, deve a parte 

requerida demonstrar a legalidade da cobrança. Compulsando os autos, 

verifica-se que a reclamada não se desincumbiu do seu ônus, pelo 

contrário, afirma que os valores cobrados e parcelados para a requerente 

tratam de valores de outros serviços conforme descrito no histórico 

financeiro acostado com a defesa (Num. 28854285). Mas ao analisar tal 

documento o que se verifica é que constam como pagos os serviços 

adicionais (pág. 2), e que somados diferem dos valores cobrados da 

autora. Assim sendo, não justifica a requerida do que seriam os valores 

cobrados da autora, não sendo possível identificar a respeito do que 

seriam se não diferença de mensalidades, conforme narrado na inicial, o 

que não é lícito cobrar se a autora é beneficiária de FIES 100%. Desta 

feita, resta imperioso reconhecer a ilegalidade de tal cobrança, e que 

diante do pagamento dos boletos referentes a tal débito (boletos e 

comprovantes acostado no documento Num. 22627576), é devida a 

restituição do indébito em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 

do CDC. Devida também a indenização por danos morais, eis que estes se 

encontram in re ipsa. Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito ora impugnado, 

devendo a parte requerida proceder definitivamente todas as baixas 

necessárias, e CONDENAR à restituição em dobro do indébito corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso das parcelas 

originais, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação bem como, 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS 

MORAIS, o montante de R$ 6.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido 

de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim 

minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o 

substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 23 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-26.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARCIA DA 

COSTA LIMA Reclamado: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Processo nº. 1000064-26.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004863-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE AZOVEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004863-15.2019.8.11.0040. REQUERENTE: EDILENE AZOVEDI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA e 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a requerente sustenta que 

fez matrícula para cursar fisioterapia na instituição requerida já no mês de 

abril de 2019, com quase 03 meses que as aulas já haviam começado, 

sendo combinado com a requerida que os valores das mensalidade dos 

meses não cursados venceriam ao final do contrato; vendo que não 

conseguiria acompanhar às aulas já decorrido tanto tempo do início do 

semestre, requereu desistência uma semana após iniciar os estudos e se 

deparou com multa no valor de R$3.620,53, que reporta abusiva, 

requerendo a declaração de inexistência de débito. A requerida contestou 

a inicial, sustentando a legalidade da cobrança. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente cumpre destacar que em se tratando de relação de 

consumo, há aplicação do CDC, razão pela qual cumpre a requerida 

demonstrar a legalidade da cobrança efetivada. Com efeito, resta 

incontroverso que a reclamante frequentou as aulas de fisioterapia 

apenas pelo período de uma semana, fato este não enfrentado na 

contestação, e que ao final deste período a requerente pediu desistência, 

fato este também não contestado. A requerida apenas afirma em 
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contestação que a requerente firmou contrato educacional, e que neste 

está previsto que deve ela arcar com as mensalidades até a data do 

pedido de trancamento ou desistência, e que portanto são devidos os 

meses anteriores ao cancelamento. Ora, se a desistência se deu com 

apenas uma semana de aula a requerida por sua defesa não demonstra 

coerência na afirmação de que a autora lhe deve o valor dos serviços 

prestados. Veja-se que não se trata de multa contratual por rescisão, e 

sim cobrança pelos meses anteriores à matrícula em que a requerente não 

frequentou a aula. Desta feita, sem maiores delongas, não havendo prova 

da prestação dos serviços (nem sequer alegação e que a autora tenha 

frequentado ou se beneficiado de período de aulas), bem como não resta 

demonstrada a legalidade da cobrança efetivada, a procedência da 

demanda é a medida que se impõe, assim, declaro indevida a cobrança 

ora questionada. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA INICIAL, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa definitiva dos 

referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no 

valor de R$500,00. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que a 

homologue ou a substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso, 23 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006412-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA (REQUERENTE)

MARKOSKI DA CUNHA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006412-60.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELO HENRIQUE 

MARKOSKI DA CUNHA, MARKOSKI DA CUNHA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória decorrente de produto que apresentou defeito ainda no 

prazo de garantia, porém sem solução pela reclamada. Requer a parte 

autora a condenação da ré em indenização por danos materiais e morais. 

Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. A lide deve ser dirimida 

segundo os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, pois 

o autor insere-se no conceito de consumidor final e a requerida é 

fornecedora do produto. Adiante, rejeito a preliminar de incompetência 

absoluta do Juizado Especial, tendo em vista que não é necessária prova 

pericial para o deslinde da causa, vez que o pedido é de cunho 

indenizatório. Asseveradas tais premissas, passo à análise do mérito. Na 

hipótese, é incontroverso que o autor adquiriu um produto que apresentou 

defeito ainda no prazo de garantia e foi enviado à assistência técnica, 

porém sem êxito. Isso porque a publicidade diz que o aparelho celular é a 

prova de água, por isso, conquanto o vício seja evidente, já que atestado 

no relatório técnico apresentado pela reclamada (ID 23807935), não há 

prova inconteste de que houve realmente culpa do consumidor. 

Ressalta-se que a conclusão do laudo de que o telefone teve contato com 

umidade excessiva não resulta na atribuição de culpa ao consumidor, 

observado que o aparelho adquirido foi anunciado amplamente como 

resistente à água. Portanto, se não se mostrou apto para esse uso, 

deverá ocorrer seu conserto ou a substituição do aparelho celular, 

conforme ensino o art. 18 do CDC: "Art. 18. Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço". Desta 

forma, cabia a requerida comprovar que o defeito apresentado no produto 

foi sanado ou que se deu por culpa do consumidor, nos termos do art. 

373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC, o que não se verificou no caso 

em apreço. Não se pode olvidar que a ré responde de forma objetiva pelos 

danos causados ao consumidor, decorrente da falha na prestação dos 

serviços, consoante disciplina o art. 14 do CDC. No tocante ao dano moral, 

tenho que resta plenamente configurado, pois o produto adquirido pelo 

autor apresentou defeito ainda no prazo de garantia, foi enviado à 

assistência técnica, mas o problema não foi solucionado, causando ao 

requerente dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento ante o calvário 

percorrido em busca de solução à contenda. Nesse sentido: “EM E N T A: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO – APARELHO COM DEFEITO – AUSÊNCIA DE REPARO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação 

indenizatória na qual a parte reclamante aduz que houve falha na 

prestação do serviço, Reclamada não realizou troca do aparelho 

solicitado. Contudo, da análise dos autos, nota-se que nem todas as 

alegações firmadas pelo Autor condizem com a verdade real, posto que, 

este deixou de anexar a conversa qual solicita o cancelamento. Além do 

mais, as alegações que não ocorreram devidamente os descontos de 

R$30,00 (trinta reais), bem como o desconto do ponto inutilizável, são 

incontroverso conforme se verifica em contestação. Ademais, o 

reclamante comprova que tentou resolver administrativamente, através 

dos protocolos juntados id.11720829.Assim, restando demonstrado que o 

reclamado não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mormente quando 

este não apresenta nenhum documento que justifique a falha em alterar o 

produto com problema, vez que a problemática dos autos poderia ter sido 

resolvida facilmente de forma extrajudicial. Logo, mister se faz o 

reconhecimento da indenização pelos danos morais sofridos pelo 

consumidor. O valor da indenização deve guardar consonância com o 

dano sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente 

e da vítima, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. Sentença que analisa o conjunto probatório e fixa 

o valor da indenização em valor superior ao entendimento majoritário, de 

que a indenização não tem o condão de ser causa de enriquecimento, mas 

sim de desestímulo a novas desídias. Recurso conhecido e Parcialmente 

Provido para diminuir o valor da condenação de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)”. (N.U 1000226-66.2018.8.11.0004, 

TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 28/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). Quanto a 

quantificação do dano moral, é tema de diversas discussões em âmbito 

doutrinário e jurisprudencial, notadamente porque o sistema jurídico não 

traz parâmetros legais para a determinação do quantum. Tem prevalecido 

o posicionamento de se tratar de questão subjetiva que deve obediência 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Também tem destaque 

o entendimento no sentido de que o valor do dano deve atender a dupla 

finalidade: reparar o ofendido e desestimular a conduta do ofensor. 

Considerando essa dupla finalidade e também as peculiaridades do caso, 

a capacidade econômica da ré e do requerente, bem como o valor do 

produto, fixo a indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

que deverá ser corrigida pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de: a) determinar que a requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conserte ou substitua o aparelho celular do autor, por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso, sem custos, sob pena de 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais); b) Condenar as requerida a pagar 
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indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 

362 do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. Em 

caso de substituição do aparelho celular, a requerida deverá enviar ao 

autor código de postagem para devolução da mercadoria avariada. Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de 

março de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELA FEIER DEFACCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005896-40.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GABRYELA FEIER DEFACCI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela 

de urgência cautelar antecedente, recebido por este juízo como 

cumprimento provisório de sentença, no qual a parte autora afirma que 

teve deferida em seu favor tutela jurisdicional no processo nº 

1004533-52.2018.8.11.0040, mas que a requerida não cumpriu com o 

determinado pelo juízo, razão pela qual pugnou pelo deferimento de tutela 

cautelar a fim de determinar o cumprimento da ordem judicial. A requerida 

por sua vez contestou, alegando, dentre outros, que no processo 

1004533-52.2018.8.11.0040 foi proferido acordão transitado em julgado 

que modificou a decisão favorável a autora, julgando improcedentes seus 

pedidos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que há 

inadequação da via eleita para a finalidade pretendida pela autora, não 

suficiente, diante do acórdão desfavorável aos pedidos da autora no 

processo 1004533-52.2018.8.11.0040 verifica-se que o presente feito 

perde seu objeto. Desta feita, sem maiores delongas, nos termos do art. 

485 do NCPC, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual 

submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 23 de março de 2020. 

Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, 

da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006244-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006244-58.2019.8.11.0040. REQUERENTE: LARIANE SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e anulação do débito, sob a alegação de que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. De início, rejeito 

as preliminares arguidas, tendo em vista que há prova mínima da 

pretensão deduzida, bem como a inicial está acompanhada com os 

documentos necessários ao julgamento do mérito. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Restou demonstrado pela requerida que a autora 

contratou e utilizou os serviços prestados, conforme infere-se do relatório 

de chamadas (ID 29627410). Além disso, o requerente sequer impugnou 

os documentos apresentados pela empresa demandada, o que imprime 

veracidade aos fatos alegados pela ré. Assim, o pedido contraposto 

merece acolhimento. Destarte, entendo que restou comprovada a licitude 

do débito negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do 

direito, não existindo danos morais a serem indenizados. Ademais, ainda 

que existisse dúvida quanto à licitude do débito, verifica-se pelo 

documento de ID 23487104 que a autora possui outra anotação no 

cadastro de inadimplentes, embora posterior a do protesto, objeto dos 

autos, é se aplicar, subsidiariamente, o disposto na Súmula 385 do STJ, 

eis que não há que se falar em danos causados a um nome/CPF que se 

encontra mais do que maculado com outra anotação existente. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Outrossim, julgo 

procedente o pedido contraposto. Nos termos do art. 487, I, do CPC, 

declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito 

Presidente do JEC desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 

23 de março de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, 

etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da 

lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 

9.099/95. [2] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006203-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006203-91.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MOACIR CARNIEL 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

indenizatória em que a parte autora alega que sofreu suspensão indevida 

do fornecimento de água. Requer a condenação da ré em indenização por 

danos morais. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autor e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidor final e prestadora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, ante 

a situação de vulnerabilidade do autor, inverto o ônus da prova a seu 

favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Dito isso, passo à análise do 

mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o corte no fornecimento do 

serviço ocorreu de modo irregular, pois não havia débito a justificar a 

suspensão de fornecimento de água. Assim, a interrupção do serviço 

gerou constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um 

bem de caráter essencial à saúde, higiene e à própria sobrevivência. 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – NEGATIVA DE CONSUMO 

AFERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE DA 

COBRANÇA – AFASTADA – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM 
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ESSENCIAL – VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – RESTITUIÇÃO 

SIMPLES - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Configurado o ilícito na suspensão de serviço de 

natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor 

para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, 

consubstanciado o dano moral. O dano moral advém do próprio fato, a 

responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Os valores cobrados indevidamente, sua 

devolução deve dar-se de forma simples, visto que não se vislumbra má 

fé da concessionária, configurando-se erro justificável, não sendo o caso 

de aplicação do parágrafo único do art. 42, do CPC (STJ REsp. 

1166561/RJ).Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, 

nos termos da Súmula nº 54, do c. STJ”. (N.U 0048136-34.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019). Convém salientar que o critério 

de fixação do valor da indenização deve ser feito do modo mais justo 

possível, sem servir de fonte para enriquecimento sem causa ou ser 

injusto com valores abaixo do considerado adequado ao caso concreto. É 

certo que a indenização deve corresponder à gravidade objetiva do fato e 

do seu efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições sociais e 

econômicas das partes. Sendo assim, no caso concreto, a natureza e 

extensão do dano decorrente dos fatos narrados na inicial, bem como 

considerando as condições socioeconômicas das partes e os princípios 

norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo o valor 

indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção do INPC, desde 

a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, já que se trata de ilícito contratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial, para o fim específico de condenar a ré a pagar 

indenização por danos morais ao requerente no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Nos termos 

do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do 

MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006234-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006234-14.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO FERREIRA DA SILVA 

SALES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e anulação do débito, sob a alegação de que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. De início, rejeito 

as preliminares arguidas, tendo em vista que a pretensão resistida decorre 

da própria natureza da ação, bem como a inicial está acompanhada com 

os documentos necessários ao julgamento do mérito. Dito isso, passo à 

análise do mérito. Restou demonstrado pela requerida que o autor 

contratou e utilizou os serviços prestados, conforme infere-se do relatório 

de chamadas (ID 29631980). Além disso, o requerente sequer impugnou 

os documentos apresentados pela empresa demandada, o que imprime 

veracidade aos fatos alegados pela ré. Assim, o pedido contraposto 

merece acolhimento. Destarte, entendo que restou comprovada a licitude 

do débito negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do 

direito, não existindo danos morais a serem indenizados. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, julgo procedente o pedido 

contraposto. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA REIS MOSCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA (REQUERIDO)

MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI OAB - MT0346968A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010812-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ELISA REIS 

MOSCATELLI REQUERIDO: MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME, PAYU 

BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

ação em que a autora pretende a restituição em dobro de valor e 

indenização por danos morais decorrente de compra de aparelho celular 

que foi cancelada. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável 

as normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. 

De início, rejeito as preliminares arguidas pela 2ª requerida, tendo em vista 

que a requerente provou ter sofrido os danos decorrentes do 

cancelamento da compra e, por isso, tem legitimidade para figurar no polo 

ativo. De outra banda, o pagamento foi realizado através da ré Bcash, o 

que a legitima para estar no polo passivo. No tocante a 1ª requerida, 

houve o pedido de desistência (ID 28800843) e, por isso, consoante 

redação do Enunciado n° 90 do FONAJE, homologo a desistência da ação 

e, via de consequência, declaro o feito extinto sem resolução de mérito 

(art. 485, VIII, do CPC). Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

comprovado nos autos que a autora adquiriu aparelho celular e, em razão 

do atraso na entrega, solicitou o cancelamento da compra em 26/04/2013. 

Inobstante a isso, continuou sofrendo o lançamento das parcelas em seu 

cartão de crédito, mesmo com diversas reclamações nesse sentido à 

requerida e promessa de reembolso por parte dela. Assim, fica 

comprovada a falha na prestação do serviço por parte da ré, que deve 

responder de forma objetiva, consoante art. 14 do CDC, já que não se 

vislumbra nenhuma hipótese de excludente de sua responsabilidade (art. 

14, § 3º, do CDC). Uma vez que não houve o reembolso, a restituição do 

valor pago pela mercadoria é medida que se impõe e, nesse caso, deverá 

ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CPC), pois entendo que a 

má-fé da requerida ficou demonstrada através dos inúmeros pedidos de 

reembolso feito pela consumidora e promessa de realiza-lo por parte da 

demandada. Quanto ao dano moral, constatada a não entrega do produto, 

o cancelamento da compra e o esgotamento das vias administrativas para 
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resolução do problema em evidência, entendo que o descaso é suficiente 

para caracterizar o dano moral. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL – 

DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a não 

entrega do produto e o esgotamento das vias administrativas para 

resolução do problema em evidência, entendo que o descaso é suficiente 

para caracterizar o dano moral. À luz de tais critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como em observância às peculiaridades do caso 

em apreço, o valor de R$ (...) mostra-se suficiente à reparação do dano 

e x p e r i m e n t a d o .  R e c u r s o  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o ” .  ( N . U 

0500050-74.2014.8.11.0008, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017). Quanto a quantificação do dano moral, é 

tema de diversas discussões em âmbito doutrinário e jurisprudencial, 

notadamente porque o sistema jurídico não traz parâmetros legais para a 

determinação do quantum. Tem prevalecido o posicionamento de se tratar 

de questão subjetiva que deve obediência aos princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Também tem destaque o entendimento no sentido de 

que o valor do dano deve atender a dupla finalidade: reparar o ofendido e 

desestimular a conduta do ofensor. Considerando essa dupla finalidade e 

também as peculiaridades do caso, a capacidade econômica da ré e da 

requerente, bem como o valor do produto, fixo a indenização por dano 

moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC, 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de 

responsabilidade contratual. Por fim, deixo de condenar a requerida em 

perdas e danos decorrente da contratação de advogado para ajuizar a 

presente ação, haja vista que o pagamento dos honorários contratuais é 

de obrigação da parte contratante, no caso, a autora. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) 

Condenar a requerida a restituir em dobro à autora o valor pago pelo 

aparelho celular, corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC); b) 

Condenar as requerida a pagar indenização por danos morais à autora no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de 

responsabilidade contratual. Outrossim, homologo a pedido de desistência 

da ação em relação a 1ª requerida e, via de consequência, declaro o feito 

extinto sem relação do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do CPC. Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de 

março de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] 

Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006212-53.2019.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS CESAR MARTINS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e anulação do débito, sob a alegação de que teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, porquanto trata-se de relação de consumo. De início, rejeito a 

preliminar arguida, tendo em vista que a pretensão resistida decorre da 

própria natureza da ação. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou 

demonstrado pela requerida que o autor contratou e utilizou os serviços 

prestados, conforme infere-se do relatório de chamadas (ID 29678327). 

Além disso, o requerente sequer impugnou os documentos apresentados 

pela empresa demandada, o que imprime veracidade aos fatos alegados 

pela ré. Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito 

negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do direito, não 

existindo danos morais a serem indenizados. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 23 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 
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buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007659-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARUCELIA CESARIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007659-13.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: MARUCELIA CESARIO BORGES Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no 

valor de R$654,00, representada por venda de produtos para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$654,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006010-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DHYEGO KASSEN FARES BAHIA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006010-76.2019.8.11.0040. INTERESSADO: DHYEGO KASSEN FARES 

BAHIA REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

Vistos, etc. Trata-se de ação em que o autor alega que sua conta em rede 

social junto à requerida foi desativada injustificadamente. Por isso, requer 

a reativação da conta e indenização por danos morais. Relatório 

dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito do 

Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. Restou demonstrado 

nos autos que a requerida, unilateralmente e sem justificativa, desativou a 

conta do autor junto à rede social “Faceboock”. Assim, a requerida deve 

responder de forma objetiva pela falha na prestação do serviço, nos 

moldes do art. 14 do CDC, já que não demonstrada nenhuma excludente 

de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC). Os documentos 

acostados aos autos demonstram que as tentativas administrativas da 

parte autora no sentido de obter a reativação da conta restaram 

infrutíferas. Não se ignora a possibilidade de remoção administrativa de 

uma página ou publicação em caso de violação de disposições dos termos 

de uso do site do réu, contrato que é livremente celebrado entre as partes, 

tratando-se de exercício regular de direito (CC, art. 188). Porém, não é o 

caso dos autos, vez que não há comprovação nesse sentido. Portanto, 

não demonstrada cabalmente a violação aos termos de uso da rede social, 

impõe-se à parte ré a obrigação de proceder com reativação da conta de 

titularidade do autor. Constata-se dos autos que o autor não recebeu 

nenhuma notificação prévia, tendo sua conta desativada repentinamente, 

sem qualquer justificativa. Ademais, efetuou diversos contatos com a 

requerida na tentativa de recuperar sua conta, porém não obteve sequer 

uma explicação do motivo pelo qual a conta foi desativada. Além disso, 

considerando-se que o autor perdeu diversos contatos e fotos, 

armazenados tão somente em sua página do Facebook; portanto, resta 

evidente o abalo moral sofrido. O arbitramento do quantum indenizatório 

deve ser feito pelo julgador com moderação, de modo que a importância 

não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de novos ilícitos pelo 

causador da ofensa, nem excessiva, constituindo enriquecimento sem 

causa para o ofendido. Para se fixar o valor indenizatório ajustável à 

hipótese fática concreta, deve-se sempre ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante (artigo 947 do 

Código Civil), ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas do causador do dano, às condições sociais das partes e à 

repercussão do fato. Destarte, arbitro o montante da indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 

do CC). DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

específico de: a) Determinar que a reativação da conta seja aperfeiçoada 

pela parte ré no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta 

sentença, sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais); b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 

de correção monetária do INPC, desde a publicação da sentença, e juros 

de 1% ao mês desde a citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro 

o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. 

Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005306-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALINE STRIEDER CASANOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICOLO E PICOLO LTDA - ME (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005306-63.2019.8.11.0040. AUTOR(A): SUELI ALINE STRIEDER 

CASANOVA REU: PICOLO E PICOLO LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

ação em que a autora alega que sofreu acidente na academia requerida 

ocasionado pelo aparelho “Leg press inclinados” e, por isso, requer a 

condenação da ré em indenização por danos materiais, morais e lucro 

cessantes. Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as 

normas do Direito do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. De 

início, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, vez que 

não é necessária a realização de exame pericial, pois os pedidos são 

unicamente de cunho indenizatório. Dito isso, passo à análise do mérito. 

Restou comprovado nos autos que a requerente sofreu acidente quando 

fazia exercícios físicos na academia requerida, ocasionando lesão no seu 

pé direito, consoante extrai-se dos documentos de ID 22301810 e 

22301814. Por outro lado, a requerida não logrou êxito em comprovar a 

culpa exclusiva da requerente, já que no momento do ocorrido não havia 

funcionário e/ou professor apto acompanhando-a nos exercícios físicos e 

travamento do aparelho. Assim sendo, entendo estar configurada a falha 

na prestação do serviço por parte da ré, que responde de forma objetiva, 

nos moldes do art. 14 do CDC. Ademais, os prejuízos materiais decorrente 

do acidente encontram-se fartamente comprovados pelos documentos de 

ID 22301822 e 22301826. Já com relação aos lucros cessantes, são 

indevidos, pois não há qualquer comprovação da existência deles, bem 

como que a rescisão do contrato de trabalho da autora se deu pelo 

ocorrido. No tocante aos danos morais, tenho que diante do nexo causal e 

dos danos, impõe-se o dever indenizatório, ressaltando-se que em razão 

da angústia, sofrimento e transtornos causados à consumidora, 

conclui-se pelo dano moral “in re ipsa”, devendo ser fixada verba 

indenizatória condizente com o caráter pedagógico da condenação, bem 

como observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Nesse sentido: “Diante da culpa e do nexo causal em relação aos danos, 

impõe-se o dever indenizatório, ressaltando-se que em razão da angústia, 

sofrimento e transtornos causados à consumidora idosa, conclui-se pelo 

dano moral “in re ipsa”, sendo fixada verba indenizatória condizente com o 

caráter pedagógico da condenação, bem como observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade”. (N.U 0039486-95.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado 

no DJE 29/10/2019). O arbitramento do quantum indenizatório deve ser 

feito pelo julgador com moderação, de modo que a importância não seja 

insignificante, a ponto de estimular a prática de novos ilícitos pelo 

causador da ofensa, nem excessiva, constituindo enriquecimento sem 

causa para o ofendido. Para se fixar o valor indenizatório ajustável à 

hipótese fática concreta, deve-se sempre ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante (artigo 947 do 

Código Civil), ao comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas do causador do dano, às condições sociais das partes e à 

repercussão do fato. Destarte, arbitro o montante da indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 

do CC). DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

específico de: a) Condenar a requerida a pagar indenização por danos 

materiais à autora no valor de R$ 973,00 (novecentos e setenta e três 

reais), corrigido pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC); b) Condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária 

do INPC, desde a publicação da sentença, e juros de 1% ao mês desde a 

citação. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006022-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006022-90.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ALFREDO DENTE REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de ação em que o 

autor alega que nunca contratou TV a cabo junto à requerida, mas, apesar 

disso, recebe cobrança de débitos inexistentes. Por isso, requer a 

declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. 

Relatório dispensado[1]. Decido. Claramente aplicável as normas do Direito 

do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo. De início, rejeito as 

preliminares arguidas em contestação, tendo em vista que a pretensão 

resistida decorre da própria natureza da ação, bem como a impugnação à 

justiça gratuita deverá ser analisada em juízo de admissibilidade de 

eventual recurso interposto. Desde já, autorizo a retificação do polo 

passivo. Dito isso, passo à análise do mérito. Restou comprovado nos 

autos que o autor não contratou serviço de TV a cabo junto à requerida e, 

inobstante a isso, vem sofrendo reiteradas cobranças, conforme apontam 

os documentos de ID 22981288. Assim, uma vez que comprovada a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, os débitos cobrados 

devem ser declarados inexistentes. No tocante aos danos morais, entendo 

não estarem presentes os requisitos necessários para a configuração de 

dano extrapatrimonial. Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o 

abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos 

demonstração do dano. Nesse sentido: “Apelação. Ação de indenização 

por danos materiais e morais. Dano moral não configurado - Mero 

aborrecimento - Sucumbência recíproca- Sentença reformada em parte. 

R e c u r s o  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o ” .  ( T J S P  –  A p e l a ç ã o 

1006333-72.2014.8.26.0482 – Relatora Maria Cristina de Almeida Bacarim 

– 29ª Câmara de Direito Privado – j. 06.08.2018) Desse modo, uma vez não 

demonstrados os requisitos da reparação civil, não há falar em dever de 

indenizar. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim 

específico de confirmar a liminar concedida ao autor (ID 22982454), 

tornando-a definitiva em todos os seus termos, bem como declarar a 

inexistência de débitos existentes em nome do autor junto à requerida. Nos 

termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006868-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THEODORO IGNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006868-10.2019.8.11.0040. REQUERENTE: THEODORO IGNES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de ação indenizatória 

em que a parte autora alega que sofreu danos morais decorrente de 

ligações abusivas por parte da ré. Relatório dispensado[1]. Passo a 

DECIDIR. Claramente aplicável ao caso em apreço as regras do Código de 

Defesa do Consumidor, por tratar-se de típica relação de consumo. Dito 

isso, passo à análise do mérito. Em que pesem as alegações do autor, não 

merecem prosperar. Explico. No caso, apesar das constantes ligações 

realizadas pelo banco requerido ao autor, não estão presentes os 

requisitos necessários para a configuração de dano moral. Isso porque 

incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do 

CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano. Nesse sentido: 

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Dano moral 

não configurado - Mero aborrecimento - Sucumbência recíproca- 

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”. (TJSP – 

Apelação 1006333-72.2014.8.26.0482 – Relatora Maria Cristina de Almeida 

Bacarim – 29ª Câmara de Direito Privado – j. 06.08.2018) Desse modo, uma 

vez não demonstrados os requisitos da reparação civil, não há falar em 

dever de indenizar. De outro lado, entendo que os telefonemas causam 

transtornos ao autor e, por isso, deverá ser acolhido o pedido de 

interrupção das ligações. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que 

consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim específico de determinar ao requerido que se 

abstenha de fazer ligações ao autor, sob pena de multa de R$ 100,00 

(cem reais). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com 

resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008182-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MACIESKI GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1008182-88.2019.8.11.0040. AUTOR(A): MARLI MACIESKI GONCALVES 

DA CRUZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito tributário (IPVA, licenciamento e 

DPVAT), sob a arguição de que o veículo gerador dos tributos teve seu 

registro baixado em 16/04/2009 em decorrência de perda total. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Constata-se que a reclamante noticiou à autoridade 

policial o acidente envolvendo o veículo, na data da ocorrência, consoante 

Boletim de Ocorrência de Num. 26450937, não havendo nos autos 

qualquer prova ou mesmo alegação da inidoneidade de tal informação. É 

incontestável que o veículo sofreu perda total e foi baixado do registro do 

órgão de trânsito, conforme documento de Num. 26451358. Sendo assim, 

vejamos o que dispõe a legislação pertinente ao caso, qual seja: Lei 

Estadual nº. 7.301/2000: “Art. 29-B. Cancelam-se os débitos do IPVA 

relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da 

ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos 

doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos 

no exercício”. (Destaquei). Do mesmo modo, assim dispõe o artigo 1º da 

Resolução n. 11/98 do CONTRAN: “Art. 1º. A baixa do registro de veículos 

é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas 

seguintes possibilidades: I – veículo irrecuperável; (...)” Nesta toada, 

inegável que a reclamante faz jus ao cancelamento dos débitos a partir da 

data da ocorrência do evento. No tocante ao pedido de indenização por 

danos morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em 

decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – 

ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO 

PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO.1. O 

Município responde civilmente pelo erro cometido em face do protesto de 

certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, considerando a 

insubsistência do registro como prestador de serviço.2. Configurado o ato 

ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos dele 

decorrentes, constituindo entendimento consolidado na jurisprudência 

pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido de título são 

presumidos.3. Apelo desprovido”. (TJMT. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, J. 10/02/2015, DJE 04/03/2015). Sendo assim, devida a 

reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na inicial para o fim específico de: a) Confirmar a 

liminar concedida à autora (ID 27235157), tornando-a definitiva em todos 

os seus termos; b) Declarar o cancelamento dos débitos levados à 

protesto, bem como a nulidade dos lançamentos fiscais referentes ao 

veículo em questão; c) Condenar o requerido a pagar indenização por 

danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser 

atualizado pelo IPCA-E, a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento 

danoso (398, do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[1]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[2]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 

2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o 

projeto de sentença da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito [1] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 40, Lei 

nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005742-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CASANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005742-22.2019.8.11.0040. REQUERENTE: THIAGO CASANOVA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

pretendendo a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, em que a parte autora alega que seu nome foi negativado 

indevidamente. Relatório dispensado[1]. Passo a DECIDIR. De início, 

verifica-se que autor e requerida inserem-se, respectivamente, nos 

conceitos de consumidor final e prestadora de serviço, sendo de rigor, 

portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Asseverada tal 

premissa, passo à análise do mérito. Restou demonstrado nos autos que a 

requerida inscreveu indevidamente o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito por suposta dívida, tendo em vista que o requerente 

foi vítima de furto de documentos, conforme boletim de ocorrência de ID 

22754909. Por isso, a ré não logrou êxito em comprovar a legalidade da 
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cobrança e que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foram 

devidas, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC. No 

tocante a condenação de indenização por danos morais, entendo que se 

vislumbra dano extrapatrimonial a ser reparado, tendo em vista que os 

fatos narrados geraram abalo emocional, desgosto e desprestígio pessoal 

causado à vítima. Destarte, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não se 

pode exigir que a comprovação do dano moral seja feita pelos mesmos 

meios utilizados para a demonstração do dano material. Em casos como o 

que se apresenta, o dano moral está ínsito na própria ofensa, de tal modo 

que, provado o fato danoso, ipso facto, está demonstrado o dano moral à 

guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que 

decorre das regras da experiência comum. Nesse sentido: “EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO 

– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

TERMO DE CESSÃO EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO JUNTADO EM 

CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM 

GRAU RECURSAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO.É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante 

a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. Havendo alegação de inexistência de débito pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Imposição da 

regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de 

serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a 

inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral “in re ipsa”. Não havendo 

sequer a comprovação da cessão de crédito, por meio da juntada de 

termo público de cessão de crédito, bem como da vinculação do 

consumidor a tal contrato, ônus da parte Recorrente, de rigor o 

reconhecimento de que a inscrição é indevida e gera dano moral. 

Ademais, a prova da contratação original, sem a comprovação da cessão 

de crédito, não se presta a justificar a restrição, pois não demonstrada a 

legitimidade para encaminhar o nome do consumidor para negativação. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido”. 

(N.U 1010314-67.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 

01/08/2019). Por outro lado, convém salientar que o critério de fixação do 

valor da indenização deve ser feito do modo mais justo possível, sem 

servir de fonte para enriquecimento sem causa ou ser injusto com valores 

abaixo do considerado adequado ao caso concreto. É certo que a 

indenização deve corresponder à gravidade objetiva do fato e do seu 

efeito lesivo, tendo em conta ainda as condições sociais e econômicas 

das partes. Sendo assim, no caso concreto, a natureza e extensão do 

dano decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como considerando as condições 

socioeconômicas das partes e os princípios norteadores da razoabilidade 

e da proporcionalidade, fixo o valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção do INPC, desde a publicação da sentença, e 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), já que se trata de ilícito extracontratual. Destarte, a 

procedência parcial dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, nos 

termos do art. 186 do Código Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: a) Confirmar a 

liminar concedida ao autor (ID 2757613), tornando-a definitiva em todos os 

seus termos; b) Declarar a inexistência do débito levado à negativação 

pela requerida; c) Condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao 

requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção do INPC, 

desde a publicação da sentença, e incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), já que se trata de 

ilícito extracontratual. Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise ao MM Juiz de Direito[3]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março de 2020. Caroline Gomes 

Chaves Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença 

da juíza leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito [1] Art. 38 da Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 

[3] Art. 40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006336-36.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOELMA SOARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em danos 

morais e declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexistente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. DECIDO. De início, rejeito as 

preliminares arguidas, tendo em vista que a inicial está acompanhada dos 

documentos necessários ao julgamento da lide, ademais, a pretensão 

resistida decorre da própria natureza da ação. De mais a mais, não há que 

se falar em incompetência do Juizado Especial, já que não se vislumbra a 

necessidade de realização de prova pericial. Dito isso, passo à análise do 

mérito. Restou demonstrado pela requerida que a autora contratou e 

utilizou os serviços prestados, conforme inferem-se do áudio em anexo. 

Além disso, a requerente sequer impugnou os documentos apresentados 

pela empresa demandada, o que imprime veracidade aos fatos alegados 

pela ré. Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito 

negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do direito, não 

existindo danos morais a serem indenizados. Logo, o pedido contraposto é 

procedente. DISPOSITIVO. Ante o exposto e, por tudo que consta nos 

autos, julgo improcedentes os pedidos formulado na inicial, CONDENANDO 

a RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar 

de R$ 1.000,00. Considerando a condenação da reclamante como litigante 

de má-fé, condeno-a no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. 

Outrossim, julgo procedente o pedido contraposto. Nos termos do art. 487, 

I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Submeto à 

análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC desta Comarca[1]. Após a 

homologação, P.R.I. Sorriso, 24 de março e 2020. Caroline Gomes Chaves 

Bobato Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza 

leiga na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 

40, Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040 REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA BUENO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA DE CARVALHO BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000052-12.2019.8.11.0040. INTERESSADO: VALDIR PEREIRA BUENO 

REQUERIDO: VILMA DE CARVALHO BUENO Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à execução na qual a parte embargante afirma que a 

embargada está executando título extrajudicial em seu desfavor aduzindo 

que o mesmo não cumpriu sua obrigação de fazer consubstanciada em 

realizar benfeitorias no imóvel da embargada até o valor máximo de 20 mil 

reais, e está requerendo o valor integral em espécie; a fim de se defender 

o autor afirma que cumpriu com a sua parte, elucida que a embargada 

demorou a desocupar o imóvel e que por isto houve demora para o início 

das benfeitorias, mas que estas foram realizadas, tendo ele cumprido 

integralmente sua obrigação. Por sua vez a embargada impugna os 

embargos afirmando que o requerido não cumpriu com a sua obrigação de 

fazer, que foi ela quem realizou as benfeitorias, juntando para tanto 

recibos e notas fiscais, e que as obrigações que deveriam ser feitas eram 

claras, consistentes em fazer calçadas, muro, gesso, revestimento do 

banheiro, reboco e pintura. Para elucidar melhor estas questões, foi 

designada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas as 

partes e suas testemunhas (Id. 26381769). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente cumpre analisar a preliminar de ausência de garantia 

do juízo. Verifica-se que nos autos de execução 1000052 -12.2019, objeto 

da presente demanda, consta penhora via RENAJUD, de modo que não há 

que se falar em ausência de garantia do juízo. Razão pela qual refuto tal 

preliminar. No que tange à obrigação de fazer objeto da execução ora 

embargada, resta incontroverso se houve ou não o cumprimento da 

obrigação do executado/embargante perante a embargada. Ambos 

apresentaram notas fiscais e recibos, sendo necessário depoimento 

pessoal e a oitiva de testemunhas para elucidar a verdade real, 

extraindo-se de todo conjunto probatório que houve parcial cumprimento 

da obrigação pelo embargante, e a embargada contratou terceiro para 

finalizar as benfeitorias, permanecendo controverso se tal contratação se 

deu ou não após o prazo do autor para finalizar as reformas no imóvel da 

embargada. A testemunha Damião confirmou em seu depoimento (Num. 

26381778) que ele mesmo quem ergueu um muro e fez calçada, que foi 

procurado por Vilma, mas não soube precisar a data. Por sua vez, a 

testemunha João (26381779) é vizinho e fez um reboco de uma parede 

que faz divisa com o seu imóvel que convidou a embargada para fazerem, 

cobrando 300 reais para tanto; que o embargante perguntou quanto seria 

cobrado, e que o embargado se dispôs a pagar, mas a embargada pediu 

ao depoente para não acertar com o embargante; pediu a ele que caso o 

embargado perguntasse não era para dizer o valor cobrado para tais 

serviços, afirmando ainda que quando fez a parede o Valdir já tinha feito 

serviços na casa da embargada, mas que tinha ficado faltando terminar o 

muro, calçada e o reboco, que ele fez gesso, laje, pintou. A testemunha 

Carlos (26381780) é quem fez a pintura, foi contratado pelo embargante, e 

que o embargante ajudou, que foi feito gesso, passada massa corrida e 

pintura por dentro e na área do fundo, na área da frente; afirmou que as 

paredes tinham apenas reboco, que passou massa corrida no forro, que o 

bolo tem reboco, que o embargante falou para não passar massa, e que o 

reboco estava bem feito, que para ele o serviço ficou bom. Com a sua 

impugnação a requerida juntou recibos e notas de compra que 

demonstram que para finalizar os serviços de benfeitorias no imóvel 

gastou o valor de R$2.050,54, além isto através da testemunha João 

restou comprovado que também dispendeu a embargada do valor de 

R$300,00 para terminar um reboco, valor este pago para a própria 

testemunha. Ou seja, restou comprovado que para findar as benfeitorias a 

embargada desembolsou os valores de R$2.350,54. Pois bem, o acordo 

firmado entre as partes, que é objeto da execução ora embargada, previa 

não o pagamento do valor de vinte mil reais, e sim que o embargante 

executaria benfeitorias até o valor máximo de vinte mil reais. Através dos 

presentes embargos resta evidente que o embargado cumpriu 

parcialmente com o combinado, e que a embargada despendeu de 

R$2.350,54 para finalizar a contento as benfeitorias prometidas. Desta 

feita, a medida que se impõe é reconhecer o cumprimento parcial da 

obrigação pelo embargante, devendo ele apenas restituir à embargada os 

valores gastos para findar a obrigação de fazer que por ela foram 
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comprovadamente gastos, qual seja: R$2.350,54. Assim, termos do artigo 

487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO PROPOSTOS, reconhecendo o cumprimento parcial da 

obrigação pelo embargante, devendo a execução prosseguir tão somente 

quanto aos valores dispendidos pela exequente para finalizar a obrigação 

de fazer pactuada, ou seja, somente quanto ao valor de R$2.350,54, 

corrido desde a data do efetivo desembolso, com juros legais a partir da 

citação do executado. Isento de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 

27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com 

o trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença para os 

referidos autos de execução. Arquive-se. Este é projeto de sentença por 

mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou 

o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 24 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-75.2019.8.11.0040
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000203-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO DADALT PEDROTTI, 

CELINA TEREZINHA DADALT REQUERIDO: IZAIAS GONCALVES Vistos 

etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora afirma que se envolveu 

em acidente de trânsito com o requerido, atribuindo a ele toda a culpa pelo 

sinistro, conquanto não houve amigavelmente composição dos danos, 

razão pela qual intenta a presente demanda requerendo recebimento dos 

danos materiais e morais. O reclamado apresentou contestação aduzindo 

que a culpa exclusiva pelo acidente foi do autor. Designada audiência de 

instrução foram ouvidas testemunhas do autor. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. O presente feito trata de responsabilidade civil decorrente de 

acidente de trânsito. É incontroverso que a parte autora trafegava com 

seu veículo pela Avenida Santa Maria (preferencial) e seu veículo foi 

atingido por veículo do requerido, que adentrou a preferencial. O requerido 

argumenta que teria tal fato ocorrido porque o autor trafegava em alta 

velocidade e com os faróis apagados, que esta foi a principal razão do 

acidente. Verifica-se que nos autos, em que pese todas as 

argumentações do requerido, não há qualquer evidência de que o autor 

estava com os faróis desligados, nem tão pouco resta comprovado 

qualquer outro fato que modifique o direito vindicado pela parte autora. O 

que se contata pelo conjunto probatório, e também o que é fato 

incontroverso, e que o veículo do requerido adentrou via preferencial e 

colidiu com o veículo da coautora, conduzido pelo autor, conforme consta 

no BO num. 17383927. Desta feita, resta configurada a responsabilidade 

da parte requerida pelos prejuízos suportados pela parte autora. No que 

tange aos danos materiais, estes restam devidamente comprovados pelos 

documentos de Num. 17386301 e 17386325, que confirmam o prejuízo 

total de R$6.891,00. Quanto aos danos morais, certo é que o dano moral 

indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. In casu, não houve 

situação relatada que pudesse ser causa suficiente a impor, a qualquer 

das partes, intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a 

danos morais indenizáveis, notadamente pela inexistência de qualquer 

lesão física nas partes. “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DESRESPEITO AS NORMAS DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SEM 

SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE VEM DA DIREITO. 

CONDUÇÃO IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS EM PARTE. DANO 

MORAL AFASTADO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. Conforme artigo 29, 

III, c, do Código Nacional de Trânsito, nos cruzamentos em vias urbanas 

nos quais não haja sinalização, o veículo que trafega à direita do outro tem 

preferência de passagem. O condutor que deixa de observar regras 

elementares de transito, ao adentrar em avenida, sem sinalização sem 

observar o fluxo de veículos que vem a sua direita, age com imprudência, 

fato que gera a obrigação de reparar os danos causados com o seu ato 

desidioso. O simples fato de ter ocorrido perda total do veículo da autora, 

circunstancia que comprometeu, temporariamente, a sua locomoção, por 

não poder mais usufruir o veículo sinistrado, não é motivo suficiente para 

gerar direito a indenização por dano moral”. (TJMT – Turma Recursal 

Única. RI1001984-40.2016.8.11.0040. Rel. VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, J. 05/04/2018, DJE 06/04/2018) “RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

ACIDENTE DE TRANSITO – CULPA EXCLUSIVA VERIFICADA – DANO 

MORAL – OCORRENCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMAÇÃO 

COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – 

VALOR DO DANO MATERIAL – ADEQUAÇÃO AOS VALORES – 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de acidente automobilístico, o culpado 

pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária. 

Segundo as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), o 

evento acidentário pode gerar contrariedade, aborrecimento, porém, sem 

outras consequências fáticas, não pode ser considerado como gerador 

de abalo emocional acentuado”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8010787-42.2016.8.11.0055, J. 09/03/2018, DJE 12/03/2018. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

6.891,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde o 

desembolso, bem como julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, translade-se cópia da presente sentença para os 

referidos autos de execução. Arquive-se. Este é projeto de sentença por 

mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o homologue ou 

o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 24 de 

março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na 

forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 319331 Nr: 18213-42.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, razão por que 

JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque DECLARO 

inexistente a dívida discutida nos autos, de modo que CONFIRMO a liminar 

deferida.Depois, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia 

de R$ 10.045,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 274 de 798



406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se 

dar a partir do evento danoso (data da negativação), bem como a 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por fim, a 

parte autora requer a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme prevê o § 8º do art. 334 do CPC, diante do não 

comparecimento da parte demandada à solenidade de fl. 34. Dessa feita, 

APLICO multa de 2% do valor da causa. P.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 304045 Nr: 6014-85.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSE COSTA CAVALCANTE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 357 do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas, analisando as questões prévias.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE

 Dessa feita, após o exercício do contraditório, conforme se vê à fls. 

144/144-verso e fls. 145/146, é preciso aferir se consta da exordial a 

causa de pedir dos pleitos de danos materiais por redução da capacidade 

laborativa e de lucros cessantes (fl. 07-verso).

Nesse propósito, convém enfatizar que, pelo princípio da congruência, 

descrito nos artigos 141 e 492 do CPC, o Juízo está atrelado ao pedido e, 

ainda, à causa de pedir.

 Sobre a causa de pedir, o que mais interessa ao caso, segundo lições de 

Nelson Nery Júnior, adota-se a teoria da substanciação, assim definido:

“III: 6. Fundamentos do pedido. A petição inicial deverá indicar os 

fundamentos de fato (causa de pedir próxima) e os fundamentos de direito 

(causa de pedir remota) do pedido. O autor deverá indicar o porquê de 

seu pedido.

7. Substanciação. Nosso sistema processual adotou a teoria da 

substanciação do pedido (v. coment. CPC 103). A ela se opunha a teoria 

da individuação, que exigia apenas a indicação dos fundamentos jurídicos 

para caracterizar a causa de pedir e tornar admissível a ação. Ambas as 

teorias nasceram e foram desenvolvidas na Alemanha. Hoje, a teoria da 

individuação se encontra superada e não guarda mais nenhuma 

importância jurídica (MunchKommZPO, I, Luke, § 253, 76, 1410: 

Rosenberg-Schwab-Gottwald, ZPR, § 97, II, 2, 546), sendo indiscutível na 

doutrina alemã a adoção, pela ZPO, da teoria da substanciação, com a 

evolução e aperfeiçoamento que tem sofrido ao longo dos anos. Neste 

sentido: Stein-Jonas-Schumann, Kommentar, v. II, t. I, § 253, n.125, p. 59; 

Thomas-Putxo, ZPO, § 253, 10, 458.

8. Fundamentos de fato. Compõem a causa de pedir próxima. É a ameaça 

ou violação do direito (fatos) que caracteriza o interesse processual 

imediato, quer dizer, aquele que autoriza o autor a deduzir pedido em juízo. 

Daí porque a causa de pedir próxima, imediata, é a violação do direito de 

que se pretende proteger em juízo, isto é, os fundamentos de fato do 

pedido.

9. Fundamentos jurídicos. Compõem a causa de pedir remota. É o que, 

mediatamente, autoriza o pedido. O direito, o título, não podem ser a causa 

de pedir próxima porque enquanto não ameaçados ou violados, não 

ensejam ao seu titular o ingresso em juízo, ou seja, não caracterizam per 

se o interesse processual primário e imediato, aquele que motiva o 

pedido.” (in Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 1999, pp. 774/775) (negrito nosso)

 Em resumo, a parte deve indicar a relação jurídica na qual se funda o 

pleito (causa de pedir remota) e, por consequência, a ameaça ou a 

violação dessa relação jurídica (causa de pedir próxima).

Não se trata de mero preciosismo, mas de assegurar à parte demandada 

que a sentença terá como pano de fundo os fatos alegados na petição e 

sobre os quais teve oportunidade de manifestar, em exercício pleno do 

contraditório e da ampla defesa, como impõe o artigo 5º, incisos LIV e LV, 

da CF/88.

E não basta apresentar a causa de pedir, ela deve ser, ainda, inteligível, 

como faz ver o seguinte julgado:

“ACIDENTE DO TRABALHO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – Ação julgada 

improcedente – Petição inicial inepta – Configuração – Ininteligibilidade do 

pedido e da causa de pedir – Impossibilidade de prestação jurisdicional – 

Reconhecimento de ofício – Recurso obreiro prejudicado.” (Apelação sem 

revisão nº 0034872-62.2012.8.26.0053, Relator(a): Nelson Biazzi; 

Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Data 

do julgamento: 28/06/2016; Data de registro: 29/06/2016) (negrito nosso)

A ementa acima transcrita lançou, como razão de decidir, o seguinte 

ensinamento do destacado jurista José Joaquim Calmon de Passos:

 “Manda considerar-se inepta a petição inicial quando não se puder saber 

qual o pedido ou qual a causa de pedir. E os comentadores do Código 

incluem nessa previsão não só a falta do pedido ou da causa de pedir, 

como a sua formulação obscura. Seria dessa última espécie o pedido que, 

embora formulado, o que foi termos tais que não se chega a perceber qual 

o pensamento do autor ou qual o efeito jurídico que se propõe obter. 

Igualmente, a causa de pedir formulada em termos de tal modo confusos, 

ambíguos ou ininteligíveis, que não seja possível apreendê-la com 

segurança. Parece-nos válida, também para nós a conclusão acima. A 

ininteligibilidade do pedido, ou da causa de pedir, ou a incognoscibilidade 

de um e de outro são casos de inexistência. Tanto é inexistente a 

sentença cuja conclusão é ininteligível ou insuscetível de cognição, como, 

paralelamente, deve sê-lo o pedido. E se de inexistência se cuida, a 

espécie entra na previsão de falta do inciso I do parágrafo único deste art. 

295, pois que a inexistência jurídica é uma forma de falta, e não só a 

inexistência material.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 9ª 

Edição Revista e Atualizada, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2005, p. 

242/243) (negrito nosso)

Nessa toada, quanto aos pleitos de danos materiais por redução da 

capacidade laborativa e de lucros cessantes (fl. 07-verso), após a leitura 

da petição inicial, não se consegue visualizar, de forma clara, segura, sem 

qualquer ambiguidade, o porquê dos aludidos pedidos e, mais, das 

quantias ali apresentadas.

 Não custa dizer que, instada a respeito, a parte autora se limitou a reiterar 

os pedidos contidos na exordial (fls. 144/144-verso).

Então, sem delongas, a parte autora não observou o artigo 319, inciso V, 

do CPC.

Uma vez que já ocorreu a angularização processual, não se pode mais 

emendar a petição inicial para corrigir tal falha, a exemplo do seguinte 

julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - NÃO INDICAÇÃO DO PEDIDO 

DE MÉRITO - INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA 

CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

 - Ausente na petição inicial o pedido de mérito, é de se declarar a sua 

inépcia, nos termos do artigo 282, inciso IV, e artigo 295, inciso I, e 

parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

 - Impossibilitado está o autor de emendar a inicial, para sanar eventual 

inépcia relacionada ao pedido e à causa de pedir, após a apresentação da 

contestação pelo réu. Deve a ação, nesse caso, ser extinta, sem 

julgamento de mérito.

 V.v. - No caso em tela, não é cabível a extinção do processo sem 

resolução de mérito, em virtude do acolhimento da preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de pedido de mérito expresso, antes de ser 

oportunizada a emenda da inicial.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.08.976747-9/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 

Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 13/03/2014, publicação da súmula em 19/03/2014)

Muito embora inepta a petição inicial nos pontos em questão, conforme 

interpretação do artigo 330, § 1º, inciso I, do CPC, uma vez que já houve a 

angularização processual, não é caso de indeferimento da petição inicial, 

mas de extinção sem resolução do mérito, diante da ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, estampado no art. 485, inciso IV, do CPC.

A propósito:

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDOS DE 

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO OU DETERMINADO. PETIÇÃO INICIAL. 

INÉPCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR 
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FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ausência de pedido certo ou 

determinado, no que tange à pretensão da autora de restituição do valor 

pago pelo veículo, uma vez que a demandante não informou qual foi o 

preço que ela pagou pela compra e venda e nem trouxe aos autos 

qualquer documento que indicasse tal importância. Inépcia da petição 

inicial, nos termos do artigo 295, parágrafo único, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Inviabilidade de indeferimento da petição inicial no curso do 

processo, depois de deferida. Extinção que se deve dar por outro 

fundamento (falta de pressuposto processual petição inicial apta). 

Exegese do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Extinção do 

processo de ofício, recurso prejudicado”. (TJSP – APL 

1004108-27.2014.8.26.0564, 35ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. 

Gilberto Leme, Publicação: 14/10/2014).

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, no tocante 

aos pleitos de danos materiais por redução da capacidade laborativa e de 

lucros cessantes (fl. 07-verso), por ausência de pressuposto processual 

de validade, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A sucumbência será analisada após o enfrentamento dos demais pedidos 

apresentados quando da prolação da sentença.

DA PRESCRIÇÃO

 A parte demandada, à fl. 104, sustenta a prescrição da pretensão 

externada na exordial, porém, tal alegação já fora rechaçada às fls. 82/83. 

Posto isso, com apoio nos aludidos fundamentos, INDEFIRO o pleito de 

prescrição.

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) se as cláusulas da 

primeira folha do distrato (fl. 125) eram de conhecimento da parte autora; 

(b) se o distrato (fls. 125/125-verso) fora firmado por força da sentença 

de fls. 127/132-verso que reconheceu a ilicitude da terceirização da 

atividade de pega de frango; (c) o porquê a dispensa dos empregados, 

como visto às fls. 30-verso/37, 38/41-verso e fls. 43/44, ocorreu, em sua 

maioria, em data anterior ao próprio distrato, sendo que duas rescisões se 

deram na data do distrato (fls. 37-verso, 42-verso) e numa única 

demissão consta data posterior ao distrato (fl. 42); (d) se é necessária a 

apresentação de nota fiscal e de documentação constante do anexo I, 

conforme cláusula terceira do contrato (fl. 118-verso), para o pagamento 

dos serviços prestados pela parte autora; (e) se a planilha de fl. 22 é 

suficiente para comprovar o crédito da parte autora, e (f) se a parte 

autora, pelo modo como se deu a rescisão contratual, sofreu abalo moral, 

mormente porque sustenta que falsificaram a sua assinatura na primeira 

folha do contrato e que o distrato a colocou em situação pessoal vexatória 

e, ainda, causou prejuízos de ordem financeira e material.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

Nessa toada, a perícia grafotécnica solicitada pela parte autora, com a 

requisição de documentos aos cartórios, esbarra no fato de que a própria 

parte demandada não defende que a assinatura aposta na primeira folha 

seja da parte autora (fl. 125), como se colhe, por exemplo, da leitura da fl. 

106 da resposta. Logo, fato incontroverso independe de prova, na forma 

do artigo 374, inciso III, do CPC.

Outro seria o raciocínio se a parte demandada defendesse que aquela 

assinatura realmente pertenceria à parte autora. Como dito, não é caso, 

mesmo porque, como se verifica na aludida avença, não há qualquer 

indicação de que aquela rubrica constante da primeira página do distrato 

seria lançada pela parte autora (fl. 125).

Posto isso, INDEFIRO o pedido de perícia grafotécnica e diligências 

correlatas (fl. 140).

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 

2020, às 14h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas 

no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como 

procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 304129 Nr: 6064-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GRAMULHA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio de parte do valor executado nos autos, como 

se vê à fl. 39.

A certidão de fl. 41 informa que, embora devidamente intimadas, as partes 

deixaram transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar, nos termos do 

artigo 854, § 3º, do CPC.

Pois bem.

De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO 

o bloqueio de fl. 39 em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, 

conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado. Se o prazo 

transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 309203 Nr: 10109-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte embargante, razão por 

que JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, mantendo-a no 

polo passivo da execução em apenso.DECLARO, assim, extinta com 

resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 

487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte embargante ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS 

esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC. Não há que se falar em litigância de má-fé da parte embargada na 

medida em que a sua versão dos fatos fora acolhida por esta 

sentença.P.I.C.Após o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia desta 

sentença, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, aos autos da 

execução. Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 310641 Nr: 11284-90.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GRAMULHA DE ANDRADE, OTICA E 

RELOJOARIA FOCUS, NUNES AUTO PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, no que se refere à pesquisa de imóveis, fora procedida 

pesquisa utilizando-se do sistema Anoreg, conforme documentos a seguir 

juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na 

forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, é possível verificar que o único imóvel encontrado fora dado 

em garantia hipotecária.

Da mesma forma, fora realizada, ainda, pesquisa no sistema Renajud, 

como requerido.

No entanto, restou infrutífera a aludida pesquisa.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, mormente sobre o 

resultado da pesquisa Anoreg.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313447 Nr: 13440-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL EVARISTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, SAHARA CRESTANA PEREIRA - OAB:24572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 Vistos.

Às fls. 84/84-verso a parte demandada pede que seja juntado aos autos o 

acordo firmado entre as partes (fl. 27). Diante disso, por se tratar de 

diligência essencial para o deslinde do feito, já que demonstraria a origem 

da dívida cobrada, além de pouco dispendiosa para a parte autora, DEFIRO 

o pedido.

 Logo, nos termos do art. 370 do CPC, INTIME-SE, a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, juntar o acordo de que trata a inicial (n. 15744240 – fl. 

04-verso), além de outros, se houver, acerca da dívida em questão. 

Ainda, deverá esclarecer se o acordo abrangeu ou não as mensalidades 

compreendidas entre 10/02/2017 e 12/06/2017 e os serviços acadêmicos 

de 04/2017 a 06/2017.

Com a resposta, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar a respeito.

 Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 319781 Nr: 18578-96.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDMAR DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA LANCELOTTI FÁVERO - 

OAB:25.904/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16227-A

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque REVOGO o 

que fora deferido às fls. 47/47-verso.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC. Contudo, condenação essa suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, 

do CPC.DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado da 

sentença e mantida tal qual como ora prolatada, EXPEÇA-SE alvará do 

valor depositado (fls. 50/52) em favor da parte autora.Por fim, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 326201 Nr: 23375-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GRAMULHA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE DOS SANTOS, OTICA E 

RELOJOARIA FOCUS, NUNES AUTO PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

recolhidas das custas do cartório distribuidor e contadoria, na forma do 

artigo 319, incisos II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 326773 Nr: 23824-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON GOMES DE OLIVEIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Nos termos do art. 357 do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo 

e ordenar a produção de provas, analisando as questões prévias.

De início, no que tange à irregularidade na representação do 

exequente/embargado, veja-se que já fora suprida com a juntada da 

procuração de fl. 82. Logo, qualquer irresignação perde espaço.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução.

 A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: a) se o proprietário da 

empresa embargante tinha conhecimento do repasse da cártula objeto da 

execução apensa (fl. 13) ao embargado; b) se a cártula fora assinada por 

Alecir Gonçalves da Silva e, se positivo, se, na qualidade de funcionário 

da empresa embargante, à época, tinha poderes para tanto; c) se a 

cártula fora assinada por qualquer outro funcionário autorizado; d) se 

Alecir Gonçalves da Silva estava utilizando indevidamente os cheques da 

empresa embargante, e d) se existiu ou existe relação comercial entre a 

empresa embargante e a executada Fabiana Gramulha de Andrade.

Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2020, às 

16h00min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC.

Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175969 Nr: 17972-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:OAB/MT7194

 Vistos,

Considerando-se a ausência de impugnação quanto os valores devidos e 

inércia injustificada pela Municipalidade quanto ao pagamento da RPV, 

defiro a expedição de alvará para satisfação do crédito executado em 

favor do exequente.

Certificado o pagamento e não sendo apresentados novos pedidos, voltem 

conclusos para a extinção do cumprimento de sentença.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 910 do 

Código de Processo Civil de 2015). Sem prejuízo, em cumprimento ao que 

determina o art. 115, § 6º, da Resolução nº 115/2010-CNJ, e para os 

efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da 

Constituição Federal, intime-se o órgão de representação judicial da 

entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Não havendo manifestação e certificado o não 

oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 

910, parágrafo único, do CPC de 2015). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 23 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(15 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000455-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NARZETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Os pedidos do ID 27502177 são incompatíveis com o rito 

processual dos autos, uma vez que a presente ação trata-se de 

execução de título extrajudicial. Assim, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010576-11.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO QUEIROZ OAB - MT23393/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS (EXECUTADO)

ADMILSON RIOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 22206330. Expeça-se o necessário para a 

penhora do bem no local indicado pelo exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tangará da Serra, 23 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000736-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Diante da certidão da matrícula, proceda-se a penhora do bem 

indicado no ID 20715160, mediante termo nos autos, nos moldes do art. 

845, § 1º, do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado para 

avaliação e intimação do executado (assim como seu cônjuge), que ficará, 

no ato de sua intimação, constituído depositário dos bens. Promovida a 

avaliação, será analisada a necessidade de redução da penhora, para 

que não se incorra em excesso. A averbação no registro imobiliário é 

providência que compete ao exequente, a teor do disposto no 844, do 

Código de Processo Civil. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e designe-se data para 

audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Não sendo 

opostos embargos, deverá o credor se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e a Sra. Escrivã a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Já houve deliberação do Juízo sobre o pedido do ID 27397269, 

conforme decisão do ID 19326826. Requisite-se do Sr. Oficial de Justiça 

para o qual foi distribuído o mandado, a fim de que proceda sua devolução 

devidamente cumprido. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011200-89.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GUANAES BITTENCOURT FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na íntegra a sentença do ID 15365835, tendo em 

consideração o valor indicado consensualmente pelas partes. Em seguida, 

transitada em julgado e expedida a certidão para habilitação do crédito da 

exequente, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE JUSTINO BERNARDA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora a reclamada informe que há valores bloqueados em seu 

desfavor nos presentes autos, verifica-se que o ano informado da 

realização do bloqueio (2013) é muito anterior à distribuição da ação 

(2017), o que leva-se a crer que o bloqueio em questão seja oriundo de 

outro processo. Assim, deixo de deliberar sobre o pedido. Caso nada mais 

seja requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011308-94.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALVES DE DEUS OAB - MT0013235S (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Remetam-se os autos ao contador judicial, para atualização do 

débito remanescente. Com a juntada do cálculo, manifestem-se as partes 

no prazo de 5 dias, tornando conclusos em seguida. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011673-41.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TRES IRMAOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO o pedido do ID 27816207. Promovo nesta oportunidade a 

retirada da restrição, conforme extrato anexo. Arquivem-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE TATIANE RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado no ID 

27776124. Caso a penhora seja infrutífera, INTIME-SE a executada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar qual o endereço onde se encontra 

àquele bem , consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à 

dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor 

atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual e material (Art. 774, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES APARECIDA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 28806142. Expeça-se alvará. Em seguida, 

conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIELSON BRAGA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando a credora pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados a credora, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-57.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-58.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora pessoalmente ou por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se a executada ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pela executada nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se a credora, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados a credora, a devedora e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, a credora proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010902-97.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELAINE DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001743-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do 

Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora pessoalmente ou por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se a executada ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pela executada nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se a credora, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando a credora pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados a credora, a devedora e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, a credora proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá a exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. No despacho do ID 1840045 já há determinação do Juízo em caso 

de inércia do reclamante. Assim, CUMPRA-SE conforme já determinado. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GIOVANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-51.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO(A))

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Pretende a exequente o cumprimento de sentença para que o 

executado seja intimado a pagar o valor de R$ 29.217,25 (Id-25191544) 

por meio de RPV. Em 09/09/2019 entrou em vigor a Lei Municipal nº 5.186 

na qual dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município 

de Tangará da Serra/MT, nos termos do art. 100, §3º e § 4º da 

Constituição Federal pelo sistema de RPV. Dispõe o art. 1º, parágrafo 

único, da referida Lei: Para fins desta Lei, consideram-se de pequeno 

valor os débitos ou obrigações cujo valor corresponde até o teto da maior 

remuneração da Previdência Social. Atualmente, o valor que dispõe a Lei é 

de R$ 5.839,45, ou seja, valor bem inferior ao da execução ora pleiteada. 

Assim, antes de deliberar sobre o pedido de expedição de RPV, INTIME-SE 

a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar se pretende o 

prosseguimento da ação pelo sistema de RPV ou se pretende que a 

execução seja satisfeita por meio do regime de precatório. Deverá 

consignar que, caso pretenda o prosseguimento da execução para o 

pagamento por meio de RPV estará renunciando a todo o crédito 

excedente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILJU GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em atenção ao pedido do Id 21372643, oficie-se para exclusão. 

Em seguida, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE SILVA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em que pese seja possível o cumprimento compulsório de 

decisão provisória, conforme autoriza o art. 537, par. 1o, do CPC, a 

pretensão deve ser formulada pela via processual própria. Além disso, ao 

que tudo indica, já houve o cumprimento da tutela de urgência, conforme 

se infere da manifestação do ID 2845591. Assim, indefiro o pedido do ID 

27938612. Cumpra-se na íntegra a decisão de recebimento da petição 

inicial, aguardando-se a realização da audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado via sistemas BACENJUD e INFOJUD. Com as informações 

(extrato anexo), intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DELLA JUSTINA BECKER (REQUERENTE)

ALTINO BECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o reclamante o aditamento da inicial para que, além dos 

pedidos constantes na inicial, o reclamado seja condenado à restituição 

dos valores gastos pelos Reclamantes, pelo período que não se 

encontrava vigente o plano de saúde. Intimado a manifestar, o reclamado 

manifestou pelo indeferimento do pedido. Dispõe o art. 329, do Código de 

Processo Civil, inciso I, que o autor poderá: I – até a citação, aditar ou 

alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu. Desta forma, a citação é o marco impeditivo de 

alterações dos elementos subjetivos e objetivos da lide, salvo as 

substituições permitidas por lei, sobretudo porque estabilizada a lide é 

defeso ao autor alterar o pedido, a causa de pedir ou as partes sem o 

expresso consentimento do réu. Analisando os autos verifica-se que a 

reclamada já foi citada, bem como se manifestou desfavorável ao pedido 

de aditamento, não sendo mais possível a emenda a inicial. Assim, 

INDEFIRO o pedido de aditamento da inicial do ID 23947551. Certifique-se a 

Secretaria Judicial acerca da realização da audiência designada no ID 

21581635, uma vez que não foi anexado nos autos o respectivo termo, 

tampouco há decisão determinado o seu cancelamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000012-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MIRANDA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CORREA PIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO REIS MORETTO OAB - MT23999/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação do petição do ID 29220115 de que o 

reclamante faleceu, antes de determinar o prosseguimento da ação, 

deverá a parte, no prazo de 10 dias, promover a habilitação do espólio ou 

dos sucessores, na forma estabelecida no art. 687 e ss. do CPC, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 
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embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, caso o valor executado não ultrapasse o 

teto estabelecido na Lei 5.186/2019, será determinada a expedição de 

ofício requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o 

ente público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 

(dois) meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 

3º, do CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento 

nº 11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001887-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RIBEIRO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o teor da certidão do ID 29704545, DEIXO de 

receber os embargos à execução interpostos pelo executado (ID 

29633200). Aguarde-se o decurso do prazo para o pagamento do RPV. 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 28 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALINO PRIMAX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando os autos, bem como a certidão do ID 28074831 tudo 

indica que o AR encaminhado para citação/intimação do reclamado se 

extraviou. A correspondência foi encaminhada em 25/02/2019, ou seja, há 

quase um ano e até agora não houve o seu retorno. O documento juntado 

no ID 21235914 não é suficiente para comprovar que houve a citação do 

reclamado, uma vez que o art. 18, da Lei 9.099/95 discorre sobre as 

formas válidas de citação, não se enquadrando o documento em questão. 

Assim sendo, expeça-se nova carta de citação/intimação para o 

reclamado. Designe-se nova data para audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-72.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELY DE MORAES FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001155-72.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:IZABELY DE 

MORAES FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PERES 

LESSI, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 17/09/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PALM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DIAS MURBACH OAB - PR99511 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001156-57.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCIO PALM 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA DIAS MURBACH POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 17/09/2020 Hora: 09:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON ANTONIO SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON NUNES SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001157-42.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEITE & ARTERO 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA GUTIERREZ 

GRAMULHA POLO PASSIVO: WANDERSON NUNES SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 17/09/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001226-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARIA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001226-79.2017.8.11.0055. REQUERENTE: RAQUEL MARIA DOS 

SANTOS FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS ETC. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Nota-se que a reclamada foram 

regularmente citada e mesmo comparecendo à sessão de conciliação 

deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, 

a procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como 

a falha na prestação de serviços no tocante a ausência de repasse dos 

valores pagos pela requerente. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que sofreu danos em decorrência da 

ausência de compensação de pagamentos e transações realizadas junto 

a reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a falha na 

prestação de serviços e a parte ré deixou de contestar e de instruir os 

autos com documento hábil que modificasse ou desconstituísse o direito 

da parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela falha na 

prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de 

cautela e verificar eventual falha em seu serviço disponibilizado a 

requerente. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil qualquer motivo para ausência de 

compensação das transações realizadas pela requerente, conforme os 

comprovantes de pagamentos e transações que anexa aos autos. No 

caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na falha de prestação de 

serviços, o dano moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação de serviços da qual resultou em descontos indevidos e 

desajuste financeiro da requerente, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a falha na prestação de 

serviços, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange ao 

pedido de repetição de indébito, verifica-se a procedência haja vista que 

teve que pagar indevidamente dívida já paga. Quanto ao pedido de 

indenização pela perda do tempo útil, verifica-se a improcedência, uma 

vez que não restou comprovado nos autos o tempo que alega ter perdido. 

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para 

CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, 

a incidir a partir desta decisão. Ademais condeno a reclamada a pagar a 

requerente o valor de R$ 2.777,22 (dois mil setecentos e setenta e sete 

reais e vinte e dois centavos), referente ao dobro do valor descontado em 

folha de pagamento da conta da requerente, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a devendo ser atualizado com correção monetária pelo 

INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do 

efetivo desembolso, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da 

S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos etc . 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada pelo 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000505-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

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

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA A LEITE ARTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001158-27.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LEIA A LEITE 

ARTERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIA GUTIERREZ 

GRAMULHA POLO PASSIVO: JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 17/09/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001371-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GARIBAUTO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES VITA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001761-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI CARMO REIS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

tome conhecimento da certidão do oficial de justiça, e que dentro do prazo 

legal, requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001510-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita havia 

sido formulado pelo reclamante na petição inicial. Apenas não havia sido 

apreciado anteriormente pelo Juízo. Tendo em vista a afirmação do 

reclamante quanto à sua hipossuficiência, concedo o benefício em 

questão e defiro o pedido para isentá-lo do pagamento das custas 

processuais, ressalvada a perda da condição de beneficiário da justiça 

gratuita no prazo legal. Arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002350-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO o pedido do Id 27322993. Intime-se o Município 

reclamado. Em seguida, intime-se o reclamante para que, em 5 dias, 

formule requerimentos de interesse, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente o cumprimento de sentença para que o 

executado seja intimado a pagar o valor de R$ 32.134,92 por meio de RPV. 

Em 09/09/2019 entrou em vigor a Lei Municipal nº 5.186 na qual dispõe 

sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Tangará da 

Serra/MT, nos termos do art. 100, §3º e § 4º da Constituição Federal pelo 

sistema de RPV. Dispõe o art. 1º, parágrafo único da referida Lei: Para 

fins desta Lei, consideram-se de pequeno valor os débitos ou obrigações 

cujo valor corresponde até o teto da maior remuneração da Previdência 

Social. Atualmente, o valor que dispõe a Lei é de R$ 5.839,45, ou seja, 

valor bem inferior ao da execução ora pleiteada. Assim, antes de deliberar 

sobre o pedido de cumprimento de sentença, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 10 dias, manifestar se pretende o prosseguimento da ação 

pelo sistema de RPV ou se pretende que a execução seja satisfeita por 

meio do regime de precatório. Deverá consignar que, caso pretenda o 

prosseguimento da execução para o pagamento por meio de RPV estará 

renunciando a todo o crédito excedente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-78.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEVINA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora a reclamante tenha pactuado acordo com a reclamada 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, nada manifestou em relação 

a reclamada Banco Bradesco S/A. Assim, intime-se a parte autora para, 

no prazo 10 dias, manifestar se o acordo constante no termo de audiência 

se estende ao reclamado Bando Bradesco. Com ou sem manifestação, 

conclusos. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA OAB - MT4306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 
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qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001351-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

MATHIAS & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o reclamante o aditamento da inicial a fim de que seja 

excluída a reclamada BIOMED, bem como a inclusão do laboratório 

LABORMEDICE – LABORATÓRIO CLINICO S/A LTDA, no polo passivo da 

demanda. Considerando que já havia ocorrido a citação da reclamada 

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA, determinou-se 

a sua intimação para manifestar sobre o pedido de aditamento. 

Devidamente intimada, a reclamada manifestou concordância parcial em 

relação ao pedido – concordância com a exclusão da reclamada Biomed e 

discordância quanto a inclusão do Labermedice Laboratório Clinico S/C 

Ltda. Em que pese a reclamada tenha manifestado "discordância" quanto 

ao aludido pedido, não apresenta justificativa plausível para tanto. A 

recusa somente se justificaria na hipótese de ser a inclusão da parte 

prejudicial à reclamada, o que evidentemente não se cogita na hipótese. 

Sendo assim, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de aditamento da inicial, 

para determinar a exclusão do reclamado BIOMED do polo passivo e a 

inclusão da reclamada LABERMEDICE LABORATÓRIO CLÍNICO S/C LTDA. 

Assim, a ação prosseguirá com relação à reclamada PSYCHEMEDICS DO 

BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA e à reclamada LABERMEDICE 

LABORATÓRIO CLÍNICO S/C LTDA. Designe-se nova data para audiência 

de conciliação, citando-se a reclamada ora incluída e intimando-se todas 

as partes para comparecimento ao ato. Não havendo composição 

amigável, deverão as reclamadas apresentar contestação no prazo de 15 

dias, manifestando-se o reclamante em impugnação pelo mesmo prazo. 

Após, conclusos para designação de audiência de instrução ou análise de 

possibilidade de julgamento antecipado da lide. Retifique-se o polo passivo 

da ação. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001010-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O documento juntado no ID 25588470 indica que o DETRAN 

cumpriu a determinação judicial. Assim, INDEFIRO o pedido do ID 

28376498. Caso nada mais seja requerido, ao arquivo com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-64.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ETERNA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA CRED (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001162-64.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA ETERNA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO POLO PASSIVO: TANGARA CRED e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002559-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE TURCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO RORAIMA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Sósia Sra MARIA JOSÉ SARAIVA não 

apresentou Contestação. Certifico mais que procurado no endereço 

indicado pela Parte Reclamante, o sósio Sr. SAMISH MOHAMAD não foi 

localizado. INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002845-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO PINHEIRO DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada no ID 28601069. O 

executado peticionou nos autos, suprindo a necessidade da sua citação. 

Manifestou, inclusive o interesse no parcelamento do valor do débito, na 

forma do art. 916 do CPC, depositando o valor de R$ 1.000,00, conforme 

comprovante do ID 28045764. Assim, intime-se o exequente para 

manifestar sobre o pedido, no prazo de 5 dias (art. 916, par. 1o, do CPC). 

Deverá o executado observar o disposto no parágrafo 2o do mesmo 

artigo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000276-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOKVA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, por dependência ao processo principal. Cite(m)

-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do 

CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

8010918-27.2010.8.11.0055. Caso tenha sido designada audiência 

conciliatória automaticamente pelo sistema, cancele-se o ato, tendo em 

vista que o rito deste tipo incidente não comporta sua realização. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001626-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMECIANO FERREIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Primeiramente, remetam-se os autos a contadoria para apuração 

do valor do débito. Após, cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a 

obrigação constante do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) 

dias (art. 535 e art. 910 do Código de Processo Civil de 2015). Certificado 

o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de 

pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, 

que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100). 

Feito isso, caso nada mais seja requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002336-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para análise do pedido do ID 29257259 é necessário que a 

exequente traga aos autos demonstrativo atualizado do valor executado. 

Assim, intime-se para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 

de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido alternativo formulado pelo reclamante no item “c” 

da petição do ID 27671567, considerando que a Fazenda Pública Municipal 

já foi citada e inclusive intimada em outras oportunidades para satisfazer a 

obrigação e deixou escoar o prazo sem manifestação. Sem prejuízo, em 

cumprimento ao que determina o art. 115, § 6º, da Resolução nº 

115/2010-CNJ, e para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 

do art. 100 da Constituição Federal, intime-se o órgão de representação 

judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência 

de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 

da Constituição Federal, sob pena de perda do direito de abatimento dos 

valores informados. Não havendo manifestação e certificado o não 

oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Excelentíssimo Presidente do E. Tribunal de Justiça (CF, art. 100; CPC, art. 

910, parágrafo único, do CPC de 2015). Após, intime-se o executado para, 

no prazo improrrogável de 10 dias, proceder o recolhimento junto ao 

SERRAPREV dos encargos previdenciários, conforme requerido no item 

“b”. Após, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação do 

recurso do Id 17473037. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Tangará da Serra, 18 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERGILIO POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A petição do ID 28868911 trata-se claramente de pedido de 

reconsideração da decisão que deixou de acolher os embargos de 

declaração interpostos pelo reclamante. Indefiro o requerimento formulado, 

uma vez que o requerimento de reapreciação não traz nenhum elemento 

de prova que justifique a alteração do julgado anteriormente proferido. 

Remetam-se os autos à E. Turma Recursal para apreciação do recurso 

interposto. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 28 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010982-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-88.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, caso o valor executado não ultrapasse o 

teto estabelecido no parágrafo primeiro, do art. 1º, da Lei 5.186/2019, será 

determinada a expedição de ofício requisitório de pequeno valor à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, que deverá 

realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da 

requisição, na forma do art. 535, § 3º, do CPC (CF, art. 100) e observado o 

disposto no art. 4º do Provimento nº 11/2017-CM. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará da Serra, 02 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002595-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CARDENA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para que seja analisado pedido de penhora on line, necessário se 

faz a apresentação de demonstrativo atualizado do débito. Assim, 

INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O pedido do ID 29830571 trata-se claramente de aditamento à 

inicial. Considerando que já houve a citação da reclamada (ID 29811569), 

para que seja apreciado o pedido em questão é necessário a sua 

aquiescência. Assim, antes de apreciar o pedido em questão, nos termos 

do art. 329, inciso II, do CPC, INTIME-SE a parte reclamada para 

manifestação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA JUNIOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO BS2 S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001164-34.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DJALMA JUNIOR 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDER FABIANO 

RIBEIRO SANTOS POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 21/09/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 24 de março de 

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

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-55.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MARIA RANGEL LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000848-55.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SUELEM MARIA RANGEL 

LACERDA REQUERIDO: JESSICA MARIA DA SILVA Vistos. Acolho as 

justificativas apresentadas pela reclamada no ID 24693437. No entanto, 

não visualizo necessidade de designar nova audiência de conciliação, 

tendo em vista o intenso conflito entre as partes, o que foi constatado em 

audiência realizada em processo conexo (Procedimento criminal cód. 

308196 - Juizado Especial Criminal). Assim, intime-se a reclamada para 

que apresente contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e 

confissão. Em seguida, manifeste-se a reclamante em impugnação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. TANGARÁ DA SERRA, 

23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando o teor da certidão do ID 30100066, DEIXO de 

receber os embargos à execução interpostos pelo executado (ID 

30063912). Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002130-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERRETTI OAB - MT9603/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANK SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Ante o teor da certidão do ID 30128596, restituam-se os autos à 

comarca origem, com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000671-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON MACARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA ELIZENE MOURA CAMPOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e os executados, se casados forem, seu esposo (a), da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, os devedores e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-07.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LERIANO CORDEIRO (EXECUTADO)

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNE QUEIROZ DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000925-30.2020.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EYK BIANCA DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

LUAN CARDOSO DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000826-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA APARECIDA BOHNEN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT9424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRIGIERI NETO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000996-32.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOARES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001008-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO ABELHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 
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costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001075-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRIA VIEIRA DE SOUZA OENNING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000985-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUANDERSON GOMES VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000924-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA POLIVALENTE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-18.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHENIFER ALESSANDRA SANTOS PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 
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para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e a executada e, se casada for, seu esposo (a), da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001078-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE LUIZ BATISTA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLTO VILARINHO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE AZEVEDO SILVA OAB - MT26444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO o pedido do ID 30044839, considerando as justificativas ali 

apresentadas. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

H S MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LAURA COSTA E SILVA OAB - MT27606/O (ADVOGADO(A))

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO FERNANDES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001107-16.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-98.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001029-22.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EMILIO DEFANT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título juntado aos autos não detém força executiva, uma vez 

que, não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Assim, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos título executivo hábil ou adequar 

o pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

18 de março de 2020. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001077-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA PEREIRA DA SILVA GOLIN OAB - MT26232/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRIA VIEIRA DE SOUZA OENNING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001069-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001028-37.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HABITANORTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE OLIVEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ELIANE JOHN OAB - MT12756/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 
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Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de março de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L ERIKO AMANO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DOS SANTOS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(15 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de maio de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-40.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EITI NISHIMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 18 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001913-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos 

demonstrativo atualizado do valor executado, a fim de que seja apreciado 

o pedido do Id 30257185, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011921-41.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

C. W. COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O pedido formulado no termo de audiência é completamente 

incompatível com o rito processual - execução de título extrajudicial. A 

designação de audiência em procedimentos da espécie ocorre em 

obediência ao que determina o art. 53, §1º, da Lei 9.099/95, ou seja, 

penhorados bens em nome do executado, designa-se data para audiência 

de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer embargos. A sua 

ausência ao ato faz presumir simples desinteresse na transação e no 

oferecimento dos embargos, razão pela qual, INDEFIRO o pedido do ID 

26857081 por absoluta ausência de amparo legal. Outrossim, analisando o 

feito, verifica-se que até a presente data não houve a citação da 

executada Juliane Aparecida da Silva Lica Borges. Assim, CHAMO O 

FEITO A ORDEM para determinar a expedição de carta de citação para 

executada acima nominada. Sem prejuízo, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, retificar o cálculo anexado ao ID 29914958, uma vez que 

indevida a execução de honorários no Juizado Especial. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT10453-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos 

demonstrativo atualizado do valor executado, a fim de que seja apreciado 

o pedido de penhora on line, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011084-20.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO OAB - MT0009304S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANA VARGAS MALDONADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROGERIO GALLEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para designação de 

audiência de instrução ou análise de possibilidade de julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-51.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001109-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BORGES DAS NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001134-96.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BRANDAO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 24 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001092-47.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A L PEREIRA BERTOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTOLDO OAB - MT24593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000637-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REUBILER ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS FOCHI DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título juntado aos autos não detém força executiva,uma vez 
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que, não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Assim, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos título executivo hábil ou adequar 

o pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

18 de março de 2020. Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011236-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Defiro o pedido de 

suspensão do processo, porém pelo prazo máximo de 30 dias, que é o 

suficiente para a finalidade pretendida pela exequente e está em 

consonância com os princípios da celeridade e efetividade, que permeiam 

os procedimentos do Juizado Especial Cível. Findo o prazo ora assinalado 

deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso não haja 

manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para extinção. 

Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de março 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 835, XII, do CPC, defiro o pedido de 

penhora dos direitos de crédito do executado, devedor fiduciante, 

relativos ao veículo descrito no ID 27874614. Para efetivação desta 

penhora, determino, inicialmente, a intimação dos credores fiduciários, 

para que não transfiram o bem ao executado. Outrossim, deverão os 

credores fiduciários informar a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, qual 

o total de parcelas pagas pelo devedor fiduciante em cada um dos 

contratos, bem como os respectivos saldos devedores. Após, para que 

se complemente a penhora, intime-se o executado do ato, para que ele 

não venha a fazer a cessão de seus créditos, nos termos do art. 855, I, 

do CPC de 2015. Efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, na qual a executada poderá oferecer embargos, consoante 

art. 53, §1º, da Lei 9.099/95. Não sendo opostos embargos, o exequente 

sub-rogará o direito de crédito do executado até a concorrência de seu 

crédito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 24 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-15.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Dias de Alencar Neto (EXEQUENTE)

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI OAB - MT15877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA SILVA (EXECUTADO)

SUZANA DE SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de março de 2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006585-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO GEOVÁ ESPINDULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 
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patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006575-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006584-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LOPES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006579-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALONSO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006577-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 
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2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006573-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA BEZERRA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006609-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELZA MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006568-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Promova-se a alteração da classe processual para processo de 

conhecimento. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 
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providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA CORDEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANASTACIO LOPES DE OLIVEIRA (REU)

ML INTERCAMBIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 

1001124-52.2020.8.11.0055. REQUERENTE: PRISCYLLA CORDEIRO DE 

SOUSA REU: ML INTERCAMBIOS LTDA, MOISES ANASTACIO LOPES DE 

OLIVEIRA VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito da demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, visualizo a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento da tutela de urgência antecipada. A contratação dos serviços 

prestados pela empresa reclamada está demonstrada por meio do 

contrato do ID 30504088. Por outro lado, estão configurados todos os 

requisitos para que se considere o negócio jurídico em questão realizado 

em clara relação de consumo (art. 2º do CDC). Partindo dessa premissa, 

necessário agora verificar se há elementos para responsabilização do 

prestador do serviço, o que seria suficiente para o deferimento da 

pretensão da reclamante. Da análise das alegações expostas na inicial, 

em confronto com a prova até aqui produzida, está evidente, em juízo de 

rasa cognição, o defeito na prestação do serviço, o que se constata pelo 

teor das informações prestadas pela própria empresa reclamada (ID 

30504076 – pág. 14), revelando claramente sua intenção de não executar 

sua contraprestação contratual. Os e-mails do ID 30504748 revelam, 

ademais, que aparentemente sequer houve contato entre a empresa 

reclamada e a escola onde seriam prestados os serviços educacionais 

objeto do contrato. Em juízo de cognição superficial, porém em segura 

conclusão, é possível inferir que ocorreu claro defeito na prestação do 

serviço, porquanto claramente não atendeu aos fins a que se destinava. 

Por esse aspecto, considerando que não houve a prestação do serviço, 

em evidente descompasso com o que foi objeto do contrato, evidencia-se 

verdadeiro inadimplemento por parte do prestador, uma vez que não foi 

observado pela reclamada o prévio ajuste entre as partes, daí derivando, 

ao que tudo indica, importante desequilíbrio contratual. Importante 

mencionar ainda que, constatado o vício na prestação do serviço, o art. 

20, do CDC, faculta ao consumidor o direito à escolha de uma das 

alternativas previstas em seus incisos. Há nos autos elementos 

suficientes para se inferir que tenha a empresa reclamada sido 

efetivamente instada a cumprir sua contraprestação contratual, porém não 

o fez; consequentemente, é possível concluir que a reclamada 

efetivamente violou o disposto no referido artigo, abrindo-se ao 

consumidor, ora reclamante, as alternativas de resolução nele previstas. 

O perigo da demora no deferimento do pedido evidencia-se pelo fato de 

que a reclamante está privada de usufruir do serviço previsto no contrato, 

mesmo já tendo adimplido substancialmente com sua contraprestação, fato 

que, claramente, está lhe acarretando prejuízos relevantes. Além disso, 

pelo teor da manifestação da própria reclamada (ID 30504076 – pág. 14), é 

possível denotar uma alta probabilidade de que não venha a ressarcir a 

reclamante dos valores por ela já adimplidos, já que a empresa adverte 

seus usuários tão somente para que não mais paguem eventuais parcelas 

remanescentes, não fazendo sequer menção ao que já foi adimplido pelos 

contratantes. Também se visualiza com alta probabilidade que as 

informações prestadas pela reclamada, no sentido de ter requerido sua 

auto-falência, é falaciosa, já que, conforme as pesquisas anexadas pela 

reclamante à inicial, não há nenhuma ação judicial em andamento com 

esse objeto. Altamente provável, consequentemente, que a reclamada 

venha a dilapidar seu patrimônio sem que haja o devido ressarcimento dos 

consumidores com quem contratou. Consequentemente, vislumbra-se a 

necessidade de concessão da tutela de urgência liminarmente, pois o 

deferimento apenas ao final poderia mostrar-se ineficaz. Por fim, registro 

não visualizar qualquer perigo de irreversibilidade da presente medida, que 

poderá ser revista ou revogada a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo 

aos reclamados. Com estas razões, presentes os requisitos do art. 300, 

do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar 

o bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros dos reclamados, no 

valor suficiente para o ressarcimento dos valores pagos pela reclamante 

até esta data (R$ 4.338,01). Caso a diligência de bloqueio, a ser realizada 

pelo sistema BacenJud, seja positiva, o valor respectivo deverá 

permanecer depositado junto à Conta Única do Poder Judiciário e 

vinculado a estes autos. Considerando preenchidos todos os requisitos do 

art. 6º, VIII, do CDC, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da 

prova. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. Defiro à 

reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98 e ss. 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLLA CORDEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES ANASTACIO LOPES DE OLIVEIRA (REU)

ML INTERCAMBIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 
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1001124-52.2020.8.11.0055. REQUERENTE: PRISCYLLA CORDEIRO DE 

SOUSA REU: ML INTERCAMBIOS LTDA, MOISES ANASTACIO LOPES DE 

OLIVEIRA VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito da demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, visualizo a presença dos requisitos necessários para o 

deferimento da tutela de urgência antecipada. A contratação dos serviços 

prestados pela empresa reclamada está demonstrada por meio do 

contrato do ID 30504088. Por outro lado, estão configurados todos os 

requisitos para que se considere o negócio jurídico em questão realizado 

em clara relação de consumo (art. 2º do CDC). Partindo dessa premissa, 

necessário agora verificar se há elementos para responsabilização do 

prestador do serviço, o que seria suficiente para o deferimento da 

pretensão da reclamante. Da análise das alegações expostas na inicial, 

em confronto com a prova até aqui produzida, está evidente, em juízo de 

rasa cognição, o defeito na prestação do serviço, o que se constata pelo 

teor das informações prestadas pela própria empresa reclamada (ID 

30504076 – pág. 14), revelando claramente sua intenção de não executar 

sua contraprestação contratual. Os e-mails do ID 30504748 revelam, 

ademais, que aparentemente sequer houve contato entre a empresa 

reclamada e a escola onde seriam prestados os serviços educacionais 

objeto do contrato. Em juízo de cognição superficial, porém em segura 

conclusão, é possível inferir que ocorreu claro defeito na prestação do 

serviço, porquanto claramente não atendeu aos fins a que se destinava. 

Por esse aspecto, considerando que não houve a prestação do serviço, 

em evidente descompasso com o que foi objeto do contrato, evidencia-se 

verdadeiro inadimplemento por parte do prestador, uma vez que não foi 

observado pela reclamada o prévio ajuste entre as partes, daí derivando, 

ao que tudo indica, importante desequilíbrio contratual. Importante 

mencionar ainda que, constatado o vício na prestação do serviço, o art. 

20, do CDC, faculta ao consumidor o direito à escolha de uma das 

alternativas previstas em seus incisos. Há nos autos elementos 

suficientes para se inferir que tenha a empresa reclamada sido 

efetivamente instada a cumprir sua contraprestação contratual, porém não 

o fez; consequentemente, é possível concluir que a reclamada 

efetivamente violou o disposto no referido artigo, abrindo-se ao 

consumidor, ora reclamante, as alternativas de resolução nele previstas. 

O perigo da demora no deferimento do pedido evidencia-se pelo fato de 

que a reclamante está privada de usufruir do serviço previsto no contrato, 

mesmo já tendo adimplido substancialmente com sua contraprestação, fato 

que, claramente, está lhe acarretando prejuízos relevantes. Além disso, 

pelo teor da manifestação da própria reclamada (ID 30504076 – pág. 14), é 

possível denotar uma alta probabilidade de que não venha a ressarcir a 

reclamante dos valores por ela já adimplidos, já que a empresa adverte 

seus usuários tão somente para que não mais paguem eventuais parcelas 

remanescentes, não fazendo sequer menção ao que já foi adimplido pelos 

contratantes. Também se visualiza com alta probabilidade que as 

informações prestadas pela reclamada, no sentido de ter requerido sua 

auto-falência, é falaciosa, já que, conforme as pesquisas anexadas pela 

reclamante à inicial, não há nenhuma ação judicial em andamento com 

esse objeto. Altamente provável, consequentemente, que a reclamada 

venha a dilapidar seu patrimônio sem que haja o devido ressarcimento dos 

consumidores com quem contratou. Consequentemente, vislumbra-se a 

necessidade de concessão da tutela de urgência liminarmente, pois o 

deferimento apenas ao final poderia mostrar-se ineficaz. Por fim, registro 

não visualizar qualquer perigo de irreversibilidade da presente medida, que 

poderá ser revista ou revogada a qualquer tempo, sem qualquer prejuízo 

aos reclamados. Com estas razões, presentes os requisitos do art. 300, 

do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar 

o bloqueio e indisponibilidade de ativos financeiros dos reclamados, no 

valor suficiente para o ressarcimento dos valores pagos pela reclamante 

até esta data (R$ 4.338,01). Caso a diligência de bloqueio, a ser realizada 

pelo sistema BacenJud, seja positiva, o valor respectivo deverá 

permanecer depositado junto à Conta Única do Poder Judiciário e 

vinculado a estes autos. Considerando preenchidos todos os requisitos do 

art. 6º, VIII, do CDC, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da 

prova. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. Defiro à 

reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes do art. 98 e ss. 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de março de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002835-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

STELAMAR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardo no 

provimento jurisdicional. Sob um juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em 

especial porque não visualizo a demonstração do cumprimento de todos 

os requisitos exigidos pela lei para a concessão da aposentadoria 

especial. A reclamante informa na inicial que tem 55 anos de idade e que 

trabalha em atividade insalubre há mais de 30, no entanto, não junta aos 

autos nenhum documento demonstrando a sua efetiva exposição a 

agentes insalubres, no prazo informado, em especial o formulário que 

dispõe o artigo 58, § 1º, da Lei n. 8.213/91. A Lei n. 8.213/91, que dispõe 

sobre os benefícios da previdência social, trata, em seu artigo 58, sobre a 

relação dos agentes nocivos à saúde do segurado e sobre a 

comprovação da sua exposição: “Art. 58. A relação dos agentes nocivos 

químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à 

saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da 

aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo 

Poder Executivo. § 1º. A comprovação da efetiva exposição do segurado 

aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida 
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pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou 

seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do 

trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do 

trabalho nos termos da legislação trabalhista (...)” No caso em tela, 

conforme mencionado acima, a reclamante não anexou o formulário 

exigido por lei ou documento equivalente, comprovando sua exposição a 

agentes nocivos pelo tempo exigido. A jurisprudência é iterativa no sentido 

de que o formulário pode ser até dispensado desde que o segurado 

comprove a sua exposição por meio de perícia ou outros documentos. 

Essa demonstração, porém, à toda evidência demanda a análise profunda 

das provas, não podendo ser realizada neste momento processual. AÇÃO 

RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO 

MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 332, DO CPC 1973. ATIVIDADE 

ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. COMPROVAÇÃO POR PROVA 

EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, § 3º, DA 

LEI 8.213/91. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA 

CONSOLIDADA SOBRE A MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 

1. A preliminar de carência da ação confunde-se com o mérito, âmbito em 

que deve ser analisada. 2. A orientação perfilhada pelo julgado, ao não 

acolher o pedido deduzido nos autos subjacentes, baseou-se no 

argumento de que, embora o ofício de motorista de caminhão fosse 

passível de reconhecimento como atividade especial, em virtude do 

enquadramento por categoria profissional, o autor não logrou comprovar 

que exerceu essa função no período pretendido. Isto porque a prova 

documental indicava apenas a ocupação de "motorista", e não a de 

"motorista de caminhão", razão por que se tornava imprescindível a 

juntada de outros documentos, tais como formulários SB-40/DSS-8030 ou 

laudo técnico. 3. O entendimento segundo o qual não é possível a 

comprovação da atividade especial por prova exclusivamente testemunhal 

encontra respaldo na previsão contida no Art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, e 

na jurisprudência consolidada sobre a matéria. Precedentes. 4. Incorre em 

violação manifesta de norma jurídica a decisão judicial que atribui à norma 

sentido incompatível com os fins a que se destina, situação não 

vislumbrada no caso dos autos, em que a interpretação adotada não 

extrapolou os limites da razoabilidade. 5. Pedido de rescisão do julgado 

improcedente. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 

5016153-08.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO 

OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 

DATA: 23/03/2020) (grifos) APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO - ENFERMAGEM - ATIVIDADE-FIM ADMINISTRATIVA EM 

PARTE DO PERÍODO - FUNÇÕES BUROCRÁTICAS - ESPECIALIDADE 

AFASTADA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA - Recebida a apelação interposta 

tempestivamente, conforme certificado nos autos e observância da 

regularidade formal, nos termos do Código de Processo Civil/2015. - Sobre 

o tempo de atividade especial, o artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que 

"A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência 

exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado 

sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 

dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência 

pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao 

segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente 

no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; 

(ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação 

contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se 

reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a 

sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que 

comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor 

exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do 

segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da 

prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser 

provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao 

ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES 

BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova. - 

Presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não 

sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual 

irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é 

responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder 

Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas. - Apresentando o 

segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e 

inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era 

efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a 

configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor 

como especial. - De 01/06/1984 a 10/11/1986, 01/06/1991 a 1/11/1996 e 

01/04/1997 a 30/07/1997, no Setor de Supervisão de Enfermagem, no 

Cargo de Enfermeira Supervisora, no Hospital e Maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes S/A, (PPP ID 2648351), o formulário expressamente 

aponta o contato habitual com pacientes e materiais infecto-contagiantes 

no desempenho de suas atividades cotidianas, " AO AUXILIAR NA 

REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (...)". Há, portanto, expresso 

registro de fatores de risco biológicos como agente nocivos, tais como 

vírus e bactérias, razão pela qual o r. decisum é irretocável no particular. - 

De 05/07/2004 a 30/04/2007 e 01/05/2007 a 26/07/2010, cargo de gerente 

de enfermagem, no Setor Gerência de Enfermagem, na Fundação Antonio 

Prudente (PPP 2648355). Da leitura do documento, conclui-se que as 

atividades desempenhadas cotidianamente pela apelada ostentavam 

natureza notadamente administrativa. Vê-se, assim, que eram funções 

burocráticas de planejamento da carreira dentro da instituição, de 

implementação de metodologias, intermediação de recursos humanos, 

elaboração de relatórios administrativos. Não se percebe, outrossim, 

nenhuma atividade habitual de atendimento direto ao paciente, ou que 

demandasse contato com materiais contaminados na realização de 

exames ou procedimentos que expusessem a saúde da segurada. Tem 

razão o INSS no ponto, merecendo reforma, posto não se vislumbrar 

exposição habitual a qualquer agente nocivo a justificar a especialidade da 

atividade em questão. - De 11/01/2012 a 18/10/2013, no cargo de 

coordenadora administrativa no setor de Oncologia, junto ao ACSC 

Hospital Santa Catarina (PPP ID 2648354). Aqui, igualmente não se 

vislumbra qualquer descrição de exposição a agentes nocivos no 

desempenho das atividades da segurada. Extrai-se tratar-se de cargo 

administrativo, exatamente como consta na descrição de seu cargo no 

formulário legal ("Coordenador administrativo", sem submissão a agente 

agressivo. -Nesse sentido, importante ressaltar que o fato do labor se dar 

dentro do ambiente hospitalar, não impõe que seja reconhecido como 

especial, porquanto, para tanto, deve haver a comprovação da exposição 

do segurado a agentes nocivos, o que, notadamente, não se verificou in 

casu. -Em resumo, não há como reconhecer a especialidade de atividades 

que são embasadas em procedimentos administrativos, burocráticos, 

ainda que dentro de um hospital, pois se tratam de manejo de recursos 

humanos, atualização de pessoal, atingimento de metas de excelência na 

prestação de serviços, de produtividade, intermediação junto à médicos e 

clientes. Tem razão, no ponto o INSS, merecendo correção o r. decisum de 

primeiro grau. - Por fim, importante registrar que há de ser feita uma 

ressalva a uma afirmação aposta na sentença. A enfermagem somente é 

considerada insalubre quando verificada a execução da atividade-fim 

propriamente dita, com a efetiva exposição a microorganismos em seu 

desenvolvimento habitual e cotidiano, não sendo suficiente, para fins da 

especialidade, a mera titulação do segurado como tal, ou aposição do título 

em seu formulário legal. - Diante do parcial provimento do recurso do INSS, 

excluídos alguns períodos de trabalho anteriormente reconhecidos como 

em condições especiais e, por consequência, do benefício correlato, a 

hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as 

despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as 

partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se 

compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade 

dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15). - Com base no 

artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condenada a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de 

grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado 

pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço. Suspensa, 

no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/2015, 

por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita. - Apelação do INSS 

parcialmente provida para excluir a especialidade dos períodos de 

05/07/2004 a 30/04/2007 e 01/05/2007 a 26/07/201 e de 11/01/2012 a 

18/10/2013, afastando-se a aposentadoria por tempo de contribuição, 

determinando-se a sucumbência recíproca. (TRF 3ª Região, 7ª Turma, 

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000496-04.2017.4.03.6183, Rel. 

Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 

16/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/03/2020) PREVIDENCIÁRIO. 

CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

VIGENTE EM APOSENTADORIA ESPECIAL. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 305 de 798



DE PROVAS DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. BANCÁRIA. 

TAREFAS PROFISSIONAIS DE CUNHO ADMINISTRATIVO. JULGADO 

MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno manejado pela parte 

autora visando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição vigente em aposentadoria especial, mais vantajosa. 2. 

Ausência de provas do efetivo exercício de atividade especial. A 

demandante exerceu o ofício de “bancária”, que segundo o laudo técnico 

pericial elaborado no curso da instrução processual não ensejou sua 

exposição contínua a quaisquer agentes nocivos. Improcedência da 

pretensão revisional de rigor. 3. Agravo interno da parte autora 

desprovido. (TRF 3ª Região, 8ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 

5692409-45.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ 

DANTAS, julgado em 11/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020) 

(grifos) Além disso, está patente, diante da natureza do pronunciamento 

pretendido pela reclamante, a presença do requisito negativo consistente 

no perigo de irreversibilidade do provimento, o que por si só também 

impediria o deferimento da pretensão. Com estas razões, ausentes os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010717-93.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

ERIKO SANDRO SUARES OAB - MT0008264A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido do ID 20903684 não traz nenhum fato relevante que 

justifique a revisão da multa fixada. O reclamado aos 31 de agosto de 

2017 (ID 7964778), 01 de maio de 2018 (ID 12004356) e 25 de setembro 

de 2018 (ID 15541041), não tendo cumprido a decisão judicial. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido do ID 20903684. Intime-se o executado para 

integral cumprimento da decisão do ID 15541041. Em seguida intime-se o 

exequente para manifestação em 5 dias, sob pena de arquivamento, o 

desde já fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDJA DE ANDRADE DIONIZIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa indicou a 

inexistência de veículos registrados em nome da parte executada, 

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

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003226-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MESQUITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTER ARAUJO PINTO OAB - MT27597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN DE OLIVIERA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28681476). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Proceda-se o 

cancelamento da audiência de conciliação designada. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))
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ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELINA EGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, o Autor requereu a desistência do feito (cf. ID n. 28707955). O 

pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido pela Constituição da República, observados os 

requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, opino por 

HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, paragrafo único, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, 

do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-27.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI KARINE BORTOLUZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA 1000091-27.2020.8.11.0055 

AUTOR: GREICI KARINE BORTOLUZZI Advogado do(a) AUTOR: OSCAR 

BERWANGER BOHRER - RS79582 REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28711396). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Proceda-se o 

cancelamento da audiência de conciliação designada. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-42.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY KAUANY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 24865497), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 21982716). 

Facultado a juntada de documento que comprovasse a impossibilidade do 

seu comparecimento, deixou escoar o prazo, sem manifestação. É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002878-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA RODRIGUES CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Em síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (ID 28766914). 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 

compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do 

mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de 

fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode 

ser apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA LANCELOTTI FAVERO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAICON FERREIRA DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. As partes formularam acordo, consoante termo de audiência do ID 

24875731. HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o 

acordo firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, 

III, b, do CPC de 2015. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CYPRESTE FERRARI OAB - ES25230 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A parte autora e a parte reclamada MM Turismo & Viagens 

formularam acordo, consoante termo de audiência do ID 30355498. 

HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo 

firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito apenas em relação a parte reclamada MM Turismo & 

Viagens, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, III, b, do CPC de 

2015. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação do reclamado Aerovias Del Continenete Americano S/A, no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MARTINEZ ROSSI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARINHO RETTO (REQUERIDO)

CLAUDIO ANTONIO RETTO (REQUERIDO)

LEVY PLASTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (ID 29598806), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (ID 26347369). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte autora ou 

do preposto da pessoa jurídica autora em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Sendo assim, com fundamento no 

artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, 

devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) 

dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação 

dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo 

CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita 

nestes autos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ILLI PREIFZ OSCAR DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS As partes formularam acordo, consoante petição do ID 30528482. 

HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o acordo 

firmado entre a parte autora e o reclamado Sul América e, por 

consequência,julgo extinto o processo com resolução de mérito em 

relação ao reclamado acima nominado, com fulcro no art. 22 da Lei 

9.099/95 e art. 487, III, b, do CPC de 2015. Determino o prosseguimento do 

feito em relação ao reclamado Banco Bradesco. Aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 22 de 

março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004624-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROQUE LUPATINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIZINHO CEREAIS - INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 

(REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DOUGLAS NUNES (REU)

CLAUDETE KOCHEN PAIVA (REU)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para se manifestar acerca 

da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS SE MANIFESTE NO AUTOS, SOB PENA DE 

INTIMAÇÃO DIRETAMENTE PARA A PARTE AUTORA.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1002285-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MENON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

FELIPE DE QUEIROZ CHAVES OAB - MS21693 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Douta Advogada da parte autora para se manifestar acerca 

do prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004903-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação dos Doutos Advogados da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002683-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para, querendo, apresente 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000597-33.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO JOSE DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Intime-se o exequente para juntar aos autos cópia da 

sentença que está executando. II.APÓS, havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001538-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BARBOSA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de 

impugnação, e retornem os autos conclusos para deliberação. 

III.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE VIEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Recebo a última petição protocolada como aditamento da 

inicial. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez e/ou LOAS, c.c. tutela antecipada. Antes de 

analisar os pedidos, intime-se a autora para esclarecer e comprovar seu 

domicílio, no prazo de 15 (quinze) dias, pois na inicial indicou um endereço 

(sem comprovação) e nos documentos juntados constam outros 

endereços distintos. Além disso, os laudos e receituários médicos mais 

recentes (datados de 27/11/2019, 14/01/2020 e 09/03/2020) sugerem que 

a autora possa estar residindo no Estado de Rondônia. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005697-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR XAVIER DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON CORREA BICUDO OAB - MS15594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. II.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de 

impugnação, e retornem os autos conclusos para deliberação. 

III.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005914-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DE SOUZA LIMA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005914-46.2019.8.11.0045 AUTOR(A): ALLIANZ SEGUROS S/A REU: 

PAULO SERGIO DE SOUZA LIMA Vistos, etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 
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de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 

expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005872-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REU)

JOSE VALDEMAR KLUGE (REU)

BERNADETE SEGATTO KLUGE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005872-94.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

KLUGE E CIA LTDA - ME, JOSE VALDEMAR KLUGE, BERNADETE 

SEGATTO KLUGE Vistos, etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do 

mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte Requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006082-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UBERSERRA-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORENA MONALLISA FELICIO MOREIRA DA SILVA OAB - MG157079 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUFANTE COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006082-48.2019.8.11.0045 AUTOR(A): UBERSERRA-INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FERRAGENS LTDA REU: CONSTRUFANTE COMERCIO E 

CONSTRUTORA LTDA - ME Vistos, etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 

expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006134-44.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ABILIO ASSIS DE LUCENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006134-44.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: JOAO ABILIO ASSIS DE LUCENA Vistos, etc. I. 

Cite-se a parte Executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte Executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 

1.051, ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004122-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM OAB - MT26693/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004122-57.2019.8.11.0045 AUTOR(A): MATO GROSSO COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. REU: VALLEMIX CONCRETO 

USINADO LTDA - ME Vistos, etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do 

mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte Requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 
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constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003404-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ENGELBRECHT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003404-60.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: MARCOS ENGELBRECHT Vistos, etc. I. De proêmio, verifico 

que por ocasião da petição inicial, a parte Exequente somente fez menção 

ao código do processo principal, deixando de acostar ao feito a sentença, 

acordão (se houver) e a respectiva certidão de trânsito, denota-se, 

também, que não consta informações acerca dos patronos da parte 

Executada, bem como o instrumento de procuração conferido aos 

Patronos da parte Exequente. II. Desta forma, intime-se a parte Exequente 

para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, a fim de: a) juntar aos autos a sentença, o 

acórdão (se houver) e a respectiva certidão de trânsito em julgado, 

referente a lide principal; b) juntar as procurações outorgadas aos 

Advogados da parte Executada (as mais recentes juntados na ação 

principal); c) juntar o instrumento de mandato conferido aos Patronos do 

Exequente. III. O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o 

indeferimento da petição inicial, na forma no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. IV. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VI. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002833-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

VANDERLEI SANTANA (EXEQUENTE)

IVANETE SOUTHIER SIMON (EXEQUENTE)

MARIA ELIDIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

SANDRA QUECHINI (EXEQUENTE)

ANGELICA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

DEIBI TATIANE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

LETICIA MICHELE RAABE (EXEQUENTE)

MARIA ALDINA ALMEIDA MENEZES Z MEURER (EXEQUENTE)

ELENIR MORI ZALTRON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002833-89.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: ANGELICA DE OLIVEIRA, 

CARLOS ROBERTO VIEIRA, ELENIR MORI ZALTRON, DEIBI TATIANE 

OLIVEIRA DA SILVA, IVANETE SOUTHIER SIMON, LETICIA MICHELE 

RAABE, MARIA ALDINA ALMEIDA MENEZES Z MEURER, MARIA ELIDIA 

DOS SANTOS, SANDRA QUECHINI, VANDERLEI SANTANA EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. I. De proêmio, verifica-se 

que são vários os Exequentes, contudo, assim dispostos: “Angélica de 

Oliveira e Outros”, de modo que para o correto processamento da 

demanda necessária a apresentação do nome de todos os Exequentes, 

com a devida qualificação individual, nos termos do art. 319, II, do Código 

de Processo Civil. II. Desta forma, intime-se a parte Exequente para 

emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, a fim de: a) promover a devida qualificação em relação a todos 

os Exequentes. III. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. 

Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002661-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALINE DE OLIVEIRA BORDA (REQUERENTE)

LUIZA FARIAS CABRAL (REQUERENTE)

JOAO DELMIRO CARVALHO DE SOUSA (REQUERENTE)

KELLY FABIANA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

GESSI MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

EDINEI BERNARDINO DE FREITAS (REQUERENTE)

WELLINGTON MOURA DA CRUZ (REQUERENTE)

EMILLE SOUZA DE ASSIS ESTOUCO (REQUERENTE)

ROSANE CORNELLI (REQUERENTE)

VANDERLEI LEONARDO ANTONIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002661-50.2019.8.11.0045 REQUERENTE: EDINEI BERNARDINO DE 

FREITAS, EMILLE SOUZA DE ASSIS ESTOUCO, GESSI MENDES DA SILVA, 

JOAO DELMIRO CARVALHO DE SOUSA, KELLY FABIANA VIEIRA DE 

SOUZA, LUIZA FARIAS CABRAL, MARCIA ALINE DE OLIVEIRA BORDA, 

ROSANE CORNELLI, VANDERLEI LEONARDO ANTONIO VIEIRA, 

WELLINGTON MOURA DA CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos, etc. I. De proêmio, com fundamento no art. 510 do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação das partes para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentarem pareceres, cálculos ou 

documentos elucidativos, bem como elaborarem quesitos para o caso de 

possível perícia. II. Após, voltem-me conclusos os autos para análise de 

possível homologação de um dos cálculos ou designação de perícia. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005094-27.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

TATIANE BENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005094-27.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: KEILA CRISTINA DE ALMEIDA, TATIANE BENTO 

DA SILVA Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 
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Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002777-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002777-56.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: JORGE MEINERZ EXECUTADO: 

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, BANCO DO BRASIL 

Vistos, etc. I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas 

as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte 

Executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). II. Nos 

termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da parte 

Executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

Advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o 

trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença (neste 

caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento encaminhada à 

pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) por carta com 

aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese 

do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 

(empresas públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de 

pequeno porte - são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações), não tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, 

quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de 

conhecimento. III. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º 

e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). V. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004750-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILEIDE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004750-46.2019.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARIA LUCILEIDE RODRIGUES DE SOUZA Vistos, etc. I. Nos 

termos do disposto na decisão n. 24266462, e atento ao que dispõe, 

ainda, o § 3º, do art. 292, do Código de Processo Civil, CORRIJO DE OFÍCIO 

o valor da causa para o valor de R$ 15.757,06 (id. n. 24264220), de modo 

que alterem-se os registros cartorários. II. Intime-se, portanto, a parte 

Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento 

complementar das custas e despesas de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe os artigos 290 e 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. IV. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005159-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE ZORZI (REU)

J. A. ZORZI - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005159-22.2019.8.11.0045 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: J. 

A. ZORZI - ME, JORGE ANDRE ZORZI Vistos, etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 

expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

Requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000598-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

ADEVALDO MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN OAB - MT0010134A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000598-18.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ADEVALDO MANOEL DOS 

SANTOS, VALDICE ALVES DE SANTANA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos, etc. I. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, nos termos do art. 

98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação caso 

evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica descrita 

na inicial. II. Oficie-se ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 

solicitando informações sobre a existência de dependentes habilitados em 

nome do Senhor Jocilei Alves dos Santos, o que deverá ser informado no 

prazo de 15 (quinze) dias. III. Requisitem-se informações ao gerente da 

agência local da Caixa Econômica Federal, acerca de saldo em nome do 

“de cujus” referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

do Fundo de Participação PIS-PASEP e de conta bancária, o que deverá 

ser informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de crime de 

desobediência. IV. Com as requisições, encaminhe-se cópia do documento 
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constante no id. n. 29009951-Pág. 1. V. Com o aporte aos autos das 

respostas, intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. VI. Após, conclusos para deliberação. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001545-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Intime-se o INSS para manifestar acerca do novo cálculo 

apresentado pelo exequente (afirma ter concordado parcialmente com os 

termos da impugnação, reduzindo o valor dos atrasados e honorários para 

R$ 28.517,90), devendo também manifestar quanto a pretendida execução 

da multa (no valor de R$ 25.892,87). Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000792-18.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO PERIN (EXECUTADO)

MARIZA FATIMA FRAGATA DOS SANTOS PERIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000792-18.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ANSELMO PERIN, MARIZA FATIMA FRAGATA DOS SANTOS 

PERIN Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005401-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEURY SOUZA BRASIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA PAGGI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005401-78.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: KEURY SOUZA BRASIL 

EXECUTADO: KEILA PAGGI Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para 

que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005669-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005669-35.2019.8.11.0045 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ISAQUE LOPES Vistos, etc. I. Considerando a emenda ao 

valor da causa apresentado no id.n. 27092758, alterem-se os registros 

cartorários para fins de constar "Valor da causa: R$ 12.156,14", devendo 

a parte Autora providenciar o recolhimento complementar. II. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005780-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005780-19.2019.8.11.0045 AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. 

II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 06/07/2020, 

às 16h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 
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inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004262-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BOTIM BARBOSA (REQUERENTE)

VINICIUS HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Para fins de comprovação da deficiência intelectual ou mental 

sustentada na inicial pelo autor, determino a realização de perícia médica. 

Nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá de 

Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. Observem-se os quesitos apresentados 

com a petição inicial. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes sobre o 

resultado da perícia, a fim de que manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos para deliberação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-92.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001091-92.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: VALDECIR ANTONIO BURILE Vistos, etc. I. Cite-se a parte 

Executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. No tocante a penhora, 

verifica-se a indicação de bem imóvel pela parte Exequente, vide item "3" 

do id.n. 29743002-Pág. 5. V. Caso a parte Executada possua cadastro na 

forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, ambos do Código de Processo Civil, 

a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. VI. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000388-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE BELONI EICHELT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REU)

Outros Interessados:

EDINEIA FERNANDES SABATINE (CONFINANTES)

KELIS APARECIDA BARBOSA FARIA (CONFINANTES)

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA (CONFINANTES)

HENRIQUE SOLANO GOLDHARDT (CONFINANTES)

BRUNO CEZAR BASSO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000388-64.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ADELAIDE BELONI EICHELT REU: 

DESCONHECIDO Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Usucapião Especial 

Rural proposta por Adelaide Beloni Eichelt e Osmar Riewe em desfavor de 

Requerido Incerto e Desconhecido. Consta na exordial, que a parte Autora 

ocupa desde o ano de 2008, imóvel descrito na inicial, como se fosse seu, 

sendo que o imóvel não dispõe de registro, não sabendo indicar o 

proprietário. Assim, postulou pela citação por edital do Requerido Incerto e 

Desconhecido, considerando encontrar-se em local incerto e não sabido, 

com a inicial, juntou documentos, em especial a Certidão do Cartório de 

Registro de Imóveis (id. n. 28463435-Pág. 2), informando a ausência de 

registro, bem como o Formulário de Requerimento de Regularização 

Fundiária id. n. 28463435-Pág. 3. Despacho no id. n. 29763669, 

determinando a emenda da inicial, no tocante a qualificação da Autora 

Adelaide Beloni Eichelt, no tocante ao estado civil, e a juntada de certidão 

de busca de bens em nome do conjugue. Emenda à inicial no id. n. 

30285465, comunicando o estado civil de casada, juntada a certidão de 

busca de bens imóveis, e requerendo a inclusão do Senhor Osmar Riewe 

no polo ativo da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Pois bem. II. De proêmio, recebo a emenda apresentada no id. n. 

30285465, alterem-se, pois, os registros cartórios para inclusão do 

Senhor Osmar Riewe (id. n. 30285465-Pág. 1), no polo ativo da lide. Defiro 

o pedido de gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança 

da situação fático-econômica descrita na inicial. III. No concerne a 

presente demanda, importa salientar que a Ação de Usucapião deixou de 

dispor de previsão específica no Código de Processo Civil de 2015, 

estando revogadas as disposições do CPC de 73, de modo que, sua 

tramitação deve seguir o rito comum, mormente, a ausência de 

procedimento específico. Nesse ponto, eis o delineado no Enunciado n. 25 

do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “25. (art. 246, §3º; art. 

1.071 e §§). A inexistência de procedimento judicial especial para a ação 
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de usucapião e de regulamentação da usucapião extrajudicial não implica 

vedação da ação, que remanesce no sistema legal, para qual devem ser 

observadas as peculiaridades que lhe são próprias, especialmente a 

necessidade de citação dos confinantes e a ciência da União, do Estado, 

do Distrito Federal e do Município 20. (Grupo: Procedimentos Especiais; 

redação revista no III FPPC-Rio).” (Sem grifos no original). IV. Assim, não 

obstante a falta de localização da parte Requerida por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja citada por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Nesse ponto, necessário ponderar que o imóvel 

padece de falta de registro, conforme Certidão expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, vide id. n. 28463435-Pág. 

2, de modo que prejudicada a busca pela parte Requerida. V. Desde já 

nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à parte 

revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da citação 

editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal. VI. Citem-se os confinantes, a teor do 

art. 246, § 3°, do Código de Processo Civil. VII. Citem-se, ainda, por edital, 

com prazo de trinta 30 (trinta) dias, os réus incertos e desconhecidos, 

bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 259, incisos I e III, 

do Código de Processo Civil. VIII. Remetam-se os autos aos 

representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação. IX. Após, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. X. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. XI. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002493-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. II.Altere-se o 

registro dos autos para constar que doravante se tratará de “cumprimento 

de sentença”. III.Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. IV.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de 

impugnação, e retornem os autos conclusos para deliberação. 

V.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001438-62.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA ANTONIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. II.Altere-se o 

registro dos autos para constar que doravante se tratará de “cumprimento 

de sentença”. III.Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma 

delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. IV.Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de 

impugnação, e retornem os autos conclusos para deliberação. 

V.Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002874-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Expeça-se ofício ao gerente do executivo do INSS em 

Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de cientificá-lo que o descumprimento da 

determinação imposta na decisão Id 26418481 implicará em multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais) e configuração de crime de desobediência (art. 330 

do CP), sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo 

público (art. 536 do Código de Processo Civil), configurando, ainda, 

improbidade administrativa (ar. 10, caput, da LIA), de modo que o benefício 

deve ser imediatamente implantado/reestabelecido. II. Instrua o ofício com 

cópia da decisão. III. No mais, considerando que a perícia já foi realizada, 

cite-se o INSS para o oferecimento de defesa. IV. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001671-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA IRENE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Tendo a autora/apelada interposto apelação adesiva, 

intime-se o apelante (INSS) para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º). II. Após, 

independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para a análise do(s) 

recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º). III. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE CARVALHO DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II.Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005416-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABENER ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se 

tratará de “cumprimento de sentença”. II.Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do 

CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao 

disposto no art. 535 do CPC. III.Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e retornem os 

autos conclusos para deliberação. IV.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002829-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BINSFELD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LOBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002829-52.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: BRUNA BINSFELD EXECUTADO: 

LUCIANO LOBO Vistos, etc. I. De proêmio, verifico que não consta(m) 

informação(ões) acerca do(s) Patrono(s) da parte Executada, de modo 

que intime-se a parte Exequente para juntar aos autos a(s) 

procuração(ões) outorgada(s) a(os) Advogado(s) da parte Executada (as 

mais recentes juntados na ação principal), no prazo de 15 (quinze) dias. II. 

Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte Executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC). III. Nos termos do 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação da parte 

Executada deverá ocorrer: a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

Advogado constituído nos autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o 

trânsito em julgado e o requerimento de cumprimento de sentença (neste 

caso, a intimação será por carta com aviso de recebimento encaminhada à 

pessoa do devedor, no endereço constante nos autos); b) por carta com 

aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese 

do inciso IV; c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 

(empresas públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de 

pequeno porte - são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de 

processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e 

intimações), não tiver procurador constituído nos autos; d) por edital, 

quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido revel na fase de 

conhecimento. IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º 

e 3º, do CPC). V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). VI. 

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VII. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 (pagamento voluntário), a parte Exequente poderá requerer à 

serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517 do CPC), 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do CPC (a 

requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do 

executado em cadastros de inadimplentes). VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005270-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARJORIE ROSSI OAB - SP244185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005270-06.2019.8.11.0045 AUTOR(A): UNIVERSAL AUTOMOTIVE 

SYSTEMS S/A REU: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PECAS LTDA - ME Vistos, etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do 

mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte Requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

Requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005093-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO (EXECUTADO)

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005093-42.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME, SANDRA 

REGINA SOUZA LAUREANO Vistos, etc. I. Cite-se a parte Executada para 

que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

Executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

Executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

Executada possua cadastro na forma dos arts. 246, § 1º, e art. 1.051, 

ambos do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001463-41.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

M. L. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com deficiência, em 

que se pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, com pedido de tutela de 

urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO ao requerente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem. Conforme preceitua o 

art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 

Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério objetivo a renda 

per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da Reclamação 

(RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como 

critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por 

considerar que esse critério está defasado para caracterizar a situação 

de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por 

outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser 

entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a 

condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se 

através de outros meios for possível constatar esta condição torna-se 

devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos autos, 

sobretudo a condição social/cultural do autor e de seu grupo familiar (o 

autor é uma criança de apenas três anos de idade, frequenta a APAE, a 

única renda provém de diárias realizadas pela mãe, que além do autor, 

possui mais três filhos menores de idade) entendo que se encontra 

plenamente configurada a situação de miserabilidade almejada pelo fim 

teleológico da norma de regência. Por outro lado, com relação à 

verificação da incapacidade, constam dos autos atestados médicos dando 

conta que o autor é portador de “retardo psicomotor e crises convulsivas 

de difícil controle, necessitando de cuidados de psicólogo, fonoaudiólogo e 

controle ambulatorial neurológico sob medicação controlada (CID 10 G 

40.9, F 71.1 e F 84.8)”. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que implante o benefício de 

prestação continuada – LOAS em favor do autor, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome do 

beneficiário: Moises Lino da Silva; b) O benefício concedido: Prestação 

Continuada - LOAS; c) CPF: 077.782.231-80; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Encaminhem-se também os documentos indicados no 

Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC. Intime-se e notifique-se o 

Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Cientifique ao Gerente 

do Executivo do INSS em Cuiabá-MT (EADJ), que o descumprimento desta 

determinação implicará em multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), sem prejuízo do 

afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público, configurando, 

ainda, improbidade administrativa (art. 10, caput, da LIA). Embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ciente de que, não contestada a 

ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo 

requerente (artigos 183, 307 do CPC). Após a apresentação da 

contestação ou o decurso do prazo para tanto, determino a realização de 

estudo social pelo Setor Social deste juízo, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 (trinta) dias. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) 

qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per 

capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição 

de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? Após a apresentação da 

contestação ou o decurso do prazo para tanto, determino também a 

realização de perícia médica. Para tanto, nomeio para atuar como expert 

deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, 

e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em 

virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Com os 

laudos nos autos, intimem-se as partes sobre o resultado, podendo os 

assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecer seus 

pareceres no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único 

do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001144-73.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com deficiência, em 

que se pleiteia benefício à pessoa de baixa renda, com pedido de tutela de 

urgência. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO à requerente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Pois bem. Conforme preceitua o 

art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: “Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.” 

Como visto, o aludido dispositivo estabelece como critério objetivo a renda 

per capita. Quanto à renda, temos que no julgamento da Reclamação 

(RCL) 4374, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

(STF) confirmou a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da 

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como 

critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por 

considerar que esse critério está defasado para caracterizar a situação 

de miserabilidade. Foi declarada também a inconstitucionalidade do 

parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por 

outro lado, segundo jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser 

entendido de forma taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a 

condição de miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se 

através de outros meios for possível constatar esta condição torna-se 

devido o benefício. Analisando-se os elementos trazidos aos autos, ainda 

não é possível aferir a condição de miserabilidade do núcleo familiar em 

questão. Da mesma forma, não há prova cabal da incapacidade da autora 

para os atos da vida civil . Sendo assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela de urgência. Embora a Lei processual de regência preveja 

realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 
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requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 

dias, ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados na inicial pelo requerente (artigos 183, 307 do CPC). 

Após a apresentação da contestação ou o decurso do prazo para tanto, 

determino a realização de estudo social pelo Setor Social deste juízo, 

devendo o laudo ser apresentado em 30 (trinta) dias. São os seguintes os 

quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per capita da família do(a) 

periciando(a)? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a 

renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, 

restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) periciando(a), 

expressa na situação de absoluta carência de recursos para a 

subsistência? Após a apresentação da contestação ou o decurso do 

prazo para tanto, determino também a realização de perícia médica. Para 

tanto, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Com os laudos nos 

autos, intimem-se as partes sobre o resultado, podendo os assistentes 

técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecer seus pareceres 

no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 

477, §1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002954-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROZA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando a ausência de impugnação por parte do INSS, 

o que evidencia sua concordância com os valores apresentados pela 

exequente, e levando por estima que o valor em execução não ultrapassa 

o teto constitucional para requisição de pequeno valor, nos termos do art. 

100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se: a) Requisição de RPV em favor da 

exequente Maria Pedroza de Almeida, no valor de R$ 49.691,55; b) 

Requisição de RPV em favor do advogado Luis Eduardo Ferreira (OAB/MT 

20.674), no valor de R$ 4.969,15, com espeque na súmula vinculante nº 

47. II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) dias, se 

ocorreu o pagamento do RPV. III. Após, conclusos para extinção ou 

providências pertinentes. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000601-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MIRANDA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

parte autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006289-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DE PAULA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM PRIMAVERA DO LESTE - MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, acolho a emenda da inicial e defiro o processamento gratuito. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que o pedido de tutela de urgência não deve ser deferido no presente 

momento, pois, a despeito dos laudos/exames/receituários médicos 
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carreados aos autos tendentes a demonstrar a incapacidade laboral da 

parte autora, a análise de tais documentos em conjunto com o CNIS 

anexado à inicial sugere dúvidas em relação à qualidade de segurada – 

requisito fundamental a fim de possibilitar a concessão de qualquer 

benefício previdenciário. A prova pericial é imprescindível a fim de 

esclarecer se de fato a autora se encontra incapacitada (parcialmente ou 

totalmente), e, caso positivo, detalhar acerca da doença/lesão causadora 

da incapacidade (data da origem da doença, consequências, data de início 

da incapacidade, etc.), para somente após este juízo confrontar o laudo 

pericial com o CNIS da parte e identificar se encontram-se presentes, 

concomitantemente: a incapacidade laboral, a qualidade de segurada e 

eventual carência. Sendo assim, DETERMINO a realização antecipada de 

perícia médica. Nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Após, intime-se o requerente para no prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei processual de regência 

preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005568-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA EDUARDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005568-95.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLA EDUARDA DOS 

SANTOS Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. 

Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma postulada. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte 

Requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) 

dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação total da mora 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco 

dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para a parte Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de 

quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e 

outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida. VII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. VIII. Às providências. Com urgência. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001253-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN BELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Segundo consta no endereçamento da peça ora 

apresentada, trata-se de pedido de “cumprimento de sentença” de 

processo físico em trâmite perante a Segunda Vara Cível desta Comarca 

(código 26404). II. Sendo assim, remeta-se o feito ao referido juízo, 

promovendo-se as baixas devidas. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000346-15.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SILVA UCHOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1 0 0 0 3 4 6 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GUSTAVO 

SILVA UCHOA Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a 

instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma postulada. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte 

Requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) 

dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação total da mora 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco 

dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para a parte Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de 

quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e 

outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida. VII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 
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Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001391-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NERI ZIMERMANN AGUINEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento dos requisitos: 

(i) da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Verifico dos autos que o autor teve seu 

pedido administrativo apresentado em 17/01/2020 negado pelo motivo de 

não ter comprovado sua qualidade de segurado. Todavia, o CNIS juntado 

aos autos sugere o preenchimento de referido requisito, pois, mesmo na 

hipótese do autor ter perdido a qualidade de segurado em momentos 

anteriores, os últimos recolhimentos realizados (de 01/05/2019 a 

31/01/2020) evidenciam que o autor readquiriu a qualidade de segurado, 

atendendo o disposto no art. 27-A da Lei nº 8.213/91, in verbis: “Art. 27-A 

Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão 

dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de 

salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a 

partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos 

períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.” 

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Por outro lado, quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que o autor 

encontra-se acometido de patologia que o impede, nesse momento, de 

trabalhar (conforme se extrai laudo médico anexado à inicial). Logo, 

entendo presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento 

do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo 

adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença 

ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais). a) O nome do segurado: João Neri Zimermenn Aguinel; 

b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 245.509.140-68; d) A 

renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) 

dias da data da intimação da decisão, vez que deferida neste ato à 

antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Rodrigo Mustafá 

de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei processual de regência 

preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006086-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON FAVALESSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006086-85.2019.8.11.0045 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: NILTON 

FAVALESSA RIBEIRO Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que 

a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma postulada. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a parte 

Requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) 

dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação total da mora 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69), as custas iniciais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco 

dias após executada a liminar sem que tenha havido a purgação da mora 

(certifique-se), consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (Requerente), 

devendo ser expedido ofício ao DETRAN autorizando a transferência do 

veículo para a parte Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de 

quaisquer restrições existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e 

outras taxas cuja obrigação é da parte Requerida. VII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000383-42.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIONE ZUFFO CANCI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000383-42.2020.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDIONE ZUFFO CANCI 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. II. Defiro 

liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração documental da 

mora, pois a parte Requerida foi notificada extrajudicialmente a respeito 

dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. 

Determino a realização de restrição judicial do veículo objeto da inicial via 

sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a 

qual deverá ser retirada após a efetivação da apreensão. IV. Expeça-se 

mandado de busca, apreensão e depósito, na forma postulada. V. Feita a 

apreensão e o depósito, cite-se a parte Requerida para, em quinze (15) 

dias, contestar, ou, pagar em cinco (5) dias a integralidade da dívida 

exigida, requerendo a purgação total da mora (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 

911/69), as custas iniciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% do valor atribuído a causa. VI. Cinco dias após executada a liminar 

sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (Requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para a parte 

Requerente ou a quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições 

existentes, inclusive de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja 

obrigação é da parte Requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001488-54.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MATOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

despeito dos laudos/exames médicos que instruem o pedido inicial, tenho 

como necessária a realização de perícia médica, a fim de comprovar a 

incapacidade laboral alegada. A prova pericial é imprescindível a fim de 

esclarecer se de fato o autor se encontra incapacitado (parcialmente ou 

totalmente), e, caso positivo, detalhar acerca da doença/lesão causadora 

da incapacidade (data da origem da doença, consequências, data de início 

da incapacidade, etc.), para somente após este juízo confrontar o laudo 

pericial com o CNIS da parte e identificar se encontram-se presentes, 

concomitantemente: a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e 

eventual carência. Sendo assim, DETERMINO a realização antecipada de 

perícia médica. Nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Rodrigo 

Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001228-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TRAVASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEY CURADO BROM FILHO OAB - GO14000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, CRM/MT 7689, e-mail 

rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 
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ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

parte autora para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001465-11.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA APARECIDA ZAMONER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão 

de tutela de urgência encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

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

processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da 

Lei 8.213/91: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos.” Por sua vez, estabelece o art. 

25: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…)” Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) 

da incapacidade para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do 

período de carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico 

que a autora teve seu pedido administrativo apresentado em 14/02/2020 

negado pelo motivo de não ter sido constatada, em exame realizado pela 

perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual (“parecer contrário da perícia médica”). Ou seja, não foi 

contestada sua qualidade de segurada. Por outro lado, quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que a autora 

encontra-se acometida de patologia(s) que a impede, nesse momento, de 

trabalhar (conforme se extrai dos atestados e documentos médicos 

anexados à inicial). Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que o autor possa se 

alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO 

A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que conceda o 

auxílio doença à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: Suzana 

Aparecida Zamoner; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

903.546.211-49; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o 

§8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da concessão da 

antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. Intime-se e notifique-se 

o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação do Instituto requerido, seguindo posicionamento 

doutrinário recente, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para atuar 

como expert deste Juízo o Dr. Dr. Rodrigo Mustafá de Albuquerque, 

CRM/MT 7689, e-mail rodrigomust@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor 

dos honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual 

em virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário 

de assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da 

Justiça Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao 

juiz ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Após, intime-se o requerente para no prazo legal 

apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, imediatamente 

conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei processual de regência 

preveja realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002988-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Equivoca-se o INSS ao afirmar na manifestação Id 17234574 

que não houve o trânsito em julgado, aduzindo que sua intimação acerca 

da sentença se deu apenas por publicação no Diário da Justiça. Conforme 

se infere pelos Expedientes do PJe, a intimação do INSS quanto aos 

termos da sentença se deu pelo Diário (o que realmente não supre a 

prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública), mas se deu 

também pelo Sistema (expedição eletrônica – 26/04/2018, 17:01:37, com 

prazo de 30 dias, o qual findou em 21/06/2018). Portanto, não há que se 

falar em nulidade ou nova reabertura de prazo. II. Quanto aos cálculos 

apresentados, o INSS registrou que não tem nada a opor, ou seja, 

concordou com os valores apresentados pelo executado no Id 16372467. 

III. Levando por estima que o valor em execução não ultrapassa o teto 

constitucional para requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §

§ 3º e 4º, da CF, expeça-se: a) Requisição de RPV em favor da exequente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 322 de 798



Valdete Oliveira da Silva, no valor de R$ 15.388,51; b) Requisição de RPV 

em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira Tavares, no valor de R$ 

1.538,85, com espeque na súmula vinculante nº 47. IV. Decorrido o prazo 

de 90 (noventa) dias da expedição do ofício requisitório, intime-se a parte 

autora para informar, em 10 (dez) dias, se ocorreu o pagamento do RPV. 

V. Após, conclusos para extinção ou providências pertinentes. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004762-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a 

existência de erro de fato na decisão prolatada. O INSS pretende que a 

data de início da aposentadoria determinada na sentença seja a data do 

requerimento administrativo da aposentadoria por idade (10/06/2016), ao 

passo que sentença fixou como Data de Início do Benefício – DIB a data 

em que o INSS concedeu ao autor benefício assistencial (LOAS) – em 

16/04/2014, ocasião em que o autor já atendia aos requisitos para a 

aposentadoria, asseverando que devem ser descontadas das prestações 

atrasadas da aposentadoria os valores já pagos a título de LOAS. Relatei. 

Fundamento e decido. Pois bem, os embargos de declaração estão bem 

construídos, todavia, não entendo que tenha havido qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material a ser reparado na decisão. 

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, a embargante pretende que o juiz adote a sua visão 

do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão. Isto posto, nos termos do art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, conheço dos embargos, mas 

nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão tal como concebida. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004530-53.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando que a parte executada concordou com os 

valores apresentados pela exequente, e levando por estima que o valor 

em execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se: a) 

Requisição de RPV em favor da exequente Maria Julia de Souza Silva, no 

valor de R$ 51.608,95; b) Requisição de RPV em favor do advogado 

Lucas Fratari da Silveira Tavares, no valor de R$ 5.160,90, com espeque 

na súmula vinculante nº 47. II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da 

expedição do ofício requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 

10 (dez) dias, se ocorreu o pagamento do RPV. III. Após, conclusos para 

extinção ou providências pertinentes. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002458-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOURADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando que a parte executada concordou com os 

valores apresentados pelo exequente, e levando por estima que o valor 

em execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se: a) 

Requisição de RPV em favor do exequente Wanderson Dourado da Cruz, 

no valor de R$ 42.624,08; b) Requisição de RPV em favor da advogada 

Mariana Souza Bahdur Romualdo, no valor de R$ 4.262,41, com espeque 

na súmula vinculante nº 47. II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da 

expedição do ofício requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 

10 (dez) dias, se ocorreu o pagamento do RPV. III. Após, conclusos para 

extinção ou providências pertinentes. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003170-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Em atenção ao disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, 

prorrogo o prazo de duração do benefício deferido liminarmente por 120 

(cento e vinte) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a 

demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo 

será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. 

Intime-se com urgência a autarquia requerida para fins de reativação e 

manutenção do benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No 

mais, intime-se o INSS para manifestação quanto ao laudo pericial. IV. 

Após, retornem os autos conclusos para sentença. V. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002928-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Verifico através dos expedientes do PJe que a determinação 

constante no despacho Id 12832617 não foi cumprida. Sendo assim, torno 

sem efeito a certidão de trânsito em julgado e determino a intimação do 

INSS quanto aos termos da sentença, com prazo de 30 (trinta) dias. 

II.Cumprida o item acima e não havendo interposição de recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado e retornem conclusos para analise do 

pedido de cumprimento de sentença. III.Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002505-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDONICE ALVES DOS SANTOS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando a ausência de impugnação por parte do INSS 
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(apenas deu ciência quanto ao cálculo), o que evidencia sua 

concordância com os valores apresentados pela exequente, e levando 

por estima que o valor em execução não ultrapassa o teto constitucional 

para requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da 

CF, expeça-se: a) Requisição de RPV em favor da exequente Creudonice 

Alves dos Santos Lima, no valor de R$ 21.727,32; b) Requisição de RPV 

em favor do advogado Lucas Fratari da Silveira Tavares, no valor de R$ 

1.989,86, com espeque na súmula vinculante nº 47. II. Decorrido o prazo 

de 90 (noventa) dias da expedição do ofício requisitório, intime-se a parte 

autora para informar, em 10 (dez) dias, se ocorreu o pagamento do RPV. 

III. Após, conclusos para extinção ou providências pertinentes. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001472-03.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001472-03.2020.8.11.0045 REQUERENTE: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: EXCLUSIVA CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. I. De proêmio, importa salientar 

que a demanda pretende o cumprimento de sentença proferida pelo Juízo 

da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. Desta forma, 

remetam-se os autos Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004803-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ERNO ALLEBRANDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Considerando que a parte executada concordou com os 

valores apresentados pela exequente, e levando por estima que o valor 

em execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de 

pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se: a) 

Requisição de RPV em favor do exequente Norberto Erno Allebrandt, no 

valor de R$ 25.475,65; b) Requisição de RPV em favor do advogado 

Lucas Fratari da Silveira Tavares, no valor de R$ 1.982,55, com espeque 

na súmula vinculante nº 47. II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da 

expedição do ofício requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 

10 (dez) dias, se ocorreu o pagamento do RPV. III. Após, conclusos para 

extinção ou providências pertinentes. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005907-54.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I.Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento de 

sentença é uma fase instaurada nos próprios autos que deram origem ao 

título, sendo inviável e inapropriada a execução do título judicial por meio 

de ação autônoma. II.Portanto, intime-se o exequente para as providências 

pertinentes (apresentação do pedido nos autos em que fora proferida a 

sentença – processo nº 1001096-85.2018.8.11.0045). III.Quanto ao 

presente feito, arquive-se. IV.Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002983-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI LEGRAMANTE BOEHRER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002983-41.2017.8.11.0045. Tipo: Pensão Por Morte. 

Requerentes: Cleoni Legramante Bochrer. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação em que a autora 

objetiva a obtenção do benefício de pensão por morte, em razão do 

falecimento de seu convivente Osmar Antonio Lazzaretti, ocorrido em 

23/08/2016. Com a inicial vieram documentos. Pela decisão inicial foi 

postergada análise do pedido de antecipação de tutela e designada desde 

logo audiência instrutória. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos sustentando que a autora não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício, notadamente a comprovação da qualidade 

de convivente com o de cujus. A autora apresentou à impugnação. Em 

audiência de instrução e julgamento tomou-se o depoimento pessoal da 

autora e foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. Instada a comprovar a 

qualidade de segurado do de cujus quando da ocorrência do óbito, a 

autora juntou aos autos INFBEN demonstrando que o falecido era 

aposentado na condição de segurado especial (rural), tendo seu benefício 

(aposentadoria por idade) sido cessado na data do óbito. 2. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. A Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os 

benefícios da Previdência Social, preceitua em seu art. 74 ser devida 

pensão por morte aos dependentes do segurado falecido, não sendo 

exigido o cumprimento de carência (art. 26, I). Para a concessão do 

benefício de pensão por morte, necessário se faz a demonstração da 

condição de segurado do falecido, bem como a condição de dependente 

de quem objetiva a pensão. No caso em apreço, a qualidade de segurado 

do de cujus restou devidamente comprovada nos autos, onde o CNIS e o 

INFBEN do falecido demonstram que ao tempo do óbito ele era aposentado 

(aposentadoria por idade – segurado especial rural). Sobre a condição de 

dependência para fins previdenciários, dispõe o artigo 16 da Lei nº 

8.213/91: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; [redação alterada 

pela Lei nº 9.032/95] II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; [redação alterada 

pela Lei nº 9.032/95] IV - REVOGADO pela Lei nº 9.032/95. § 1º A 

existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do 

direito às prestações os das classes seguintes. § 2º O enteado e o menor 

tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde 

que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no 

Regulamento. [redação alterada pela MP nº 1.523/96, reeditada até a 

conversão na Lei nº 9.528/97] § 3º Considera-se companheira ou 

companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 

segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal. § 4º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” 

No que pertine à qualidade de companheiro(a), a Constituição de 1988 

estendeu a proteção dada à família pelo Estado, nos seguintes termos: 

“Art. 226, § 3º: Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.” Referido dispositivo constitucional 

foi regulamentado pelo legislador ordinário por meio da Lei nº 9.278/96, 

que assim dispõe: “Art. 1º É reconhecida como entidade familiar a 

convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, 
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estabelecida como objetivo de constituição da família.” O Código Civil, por 

sua vez, disciplinou a matéria da seguinte forma: “Art. 1.723. É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1º. A união 

estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; 

não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se 

achar separada de fato ou judicialmente. (...) Art. 1.727. As relações não 

eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem 

concubinato.” Assim, a partir das disposições legais, depreende-se que, 

para o reconhecimento da existência de união estável, necessária a 

presença dos seguintes elementos: (1) convivência entre homem e 

mulher; (2) convivência pública; (3) convivência contínua; (4) convivência 

duradoura; e (5) objetivo de constituição de família, que se traduz na 

comunhão de vida e de interesses. Portanto, para restar configurada a 

união estável deve-se comprovar a relação concubinária com intuitu 

familiae, isto é, aquela que apresenta convivência duradoura, pública, 

contínua e reconhecida como tal pela comunidade onde convivem os 

companheiros, a partir da qual se presume a dependência econômica. 

Nesse sentido, os seguintes julgados: “MILITAR. PENSÃO POR MORTE. 

UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS. 1. A pensão por morte de servidor público é devida a 

companheiro(a) que comprove a existência de união estável, sendo 

presumida a sua dependência econômica, nos termos do art. 217, I, "c" da 

Lei n. 8.112/90. 2. Para tanto, há que restar comprovada a relação 

concubinária com intuitu familiae, isto é, aquela que apresenta convivência 

duradoura, pública, contínua e reconhecida como tal pela comunidade na 

qual convivem os companheiros, a partir da qual se presume a 

dependência econômica. 3. In casu, não restou comprovada a existência 

de união estável entre a autora e o servidor até a data do óbito deste, 

condição essencial para a concessão do benefício pleiteado. (TRF4, AC 

5002095-04.2017.4.04.7103, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE 

BARTH TESSLER, juntado aos autos em 14/02/2019)” “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ART. 217, I, "c", DA LEI 

8.112/90. UNIÃO ESTÁVEL À DATA DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. 

Consoante o disposto no art. 217, inciso I, alínea "c", da Lei n.º 8.112/90, a 

pensão por morte é devida ao(à) companheiro(a) do(a) servidor(a) público 

que comprove a existência de união estável, sendo presumida a sua 

dependência econômica. A existência de união estável pressupõe uma 

convivência pública, contínua e duradoura - assim reconhecida pela 

comunidade - e estabelecida com o objetivo de constituição de família, 

independentemente de coabitação. Inexistindo prova da existência de 

união estável com o servidor público e da manutenção de tal vínculo até a 

data de seu óbito, não restam preenchidos os requisitos do art. 217, inciso 

I, alínea "c", da Lei n.º 8.112/90, para a concessão do benefício. (TRF4, 

AC 5013253-32.2012.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN 

JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 03/02/2017)” No 

caso dos presentes autos, a fim de comprovar a alegada união estável, a 

autora colacionou aos autos diversas declarações, de pessoas e de 

estabelecimentos comerciais onde ela e o de cujus eram clientes 

(supermercados), e também documentos onde se verifica o mesmo 

endereço de ambos. A prova testemunhal corrobora tais documentos, 

sendo que as duas testemunhas ouvidas (Iracema da Silva Penafor e 

Fátima Luiza Bondan) afirmaram que a autora e o de cujus conviviam como 

marido e mulher, moravam juntos há aproximadamente três anos, inclusive 

quando do falecimento dele, sendo que um cuidava do outro e 

frequentavam juntos lugares como a igreja e o clube dos idosos. Portanto, 

somada à presunção da dependência econômica da requerente, 

consoante o disposto no § 4º do artigo 16 da Lei de Benefícios, o conjunto 

probatório também não deixa dúvidas quanto a condição de convivente do 

de cujus. Importante ressaltar que o benefício de pensão por morte tem 

natureza alimentar, de subsistência, voltada a assegurar a sobrevivência 

daquele que vive sob a dependência econômica de outrem. Enfim, a 

pensão por morte tem como escopo suprir a referida dependência 

econômica. Assim, demonstrada a condição de segurado do falecido, a 

condição de dependência e a necessidade econômica da autora, possível 

se faz o deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos 

legais. Quanto ao termo inicial, antes da Lei nº 9.528/97, o benefício era 

devido a contar do falecimento, independente da data do requerimento. 

Com o advento da referida Lei, o art. 74 da Lei nº 8.213/91 passou a 

vigorar com nova redação, prevendo prazo de 30 (trinta) dias para o 

pedido, sob pena de prevalecer a data do requerimento. Posteriormente, 

com a Lei nº 13.183/15, vigente a partir de 5/11/2015, a redação do art. 

74, I, passou prever o prazo de 90 (noventa) dias para o requerimento, 

para fins de concessão a partir da data do óbito, sendo que, ultrapassado 

esse prazo, o benefício seria deferido a partir da data do requerimento. 

Atualmente, com a redação dada pela Medida Provisória nº 871 de 2019, o 

referido artigo prevê que a pensão é devida desde a data do óbito, quando 

requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos 

menores de dezesseis anos, ou em até 90 (noventa dias) após o óbito, 

para os demais dependentes. No caso em tela, o óbito ocorreu em 

23/08/2016 e o requerimento administrativo foi feito em 18/11/2016, ou 

seja, menos de 90 (noventa) dias após o falecimento, de modo que o 

benefício é devido a contar do óbito. Considerando que a autora contava 

com mais de 44 anos de idade na data do óbito, nos termos do art. 77, § 

2º, V, “c”, “6”, da Lei n. 8.213/91, o benefício em seu favor será vitalício. 3. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e com fulcro 

nos artigos 74 e 77 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

condeno o Requerido a pagar à autora o benefício previdenciário de 

pensão por morte, a partir da data do óbito do de cujus (23/08/2016), em 

valor a ser arbitrado nos termos do art. 75 da Lei nº 8.213/91, inclusive 

13º salário proporcional. Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento do 

benefício, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

(trinta) dias. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, 

corrigidas monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem 

como legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, por se tratar de 

condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. 

Isento o INSS do pagamento das custas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004899-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004899-76.2018.8.11.0045. Requerente: Maria Nogueira da 

Silva. Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. 

Trata-se de ação que objetiva à obtenção do Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada (LOAS), alegando, em síntese, que a parte autora 

preenche os requisitos legais para tanto. Com a inicial vieram os 

documentos. Decisão inicial determinando a realização de estudo social e 

perícia médica. Estudo social e perícia médica apresentados. A autora 

manifestou reiterando o pedido inicial. Citado, o INSS apresentou 

contestação e documentos sustentando que a parte autora não cumpre os 

requisitos legais para concessão do benefício. A autora impugnou a 

contestação. 2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

Pretende a parte autora a concessão de benefício de prestação 

continuada, alegando que a deficiência e/ou avançada idade a incapacita 

de laborar, não tendo meios, portanto, de prover a sua própria 

subsistência. O artigo 203 da CF, em seu inciso V, dispõe: “a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
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manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. 

Depreende-se do citado artigo constitucional, que devem concorrer dois 

requisitos para a concessão do benefício mensal de um salário-mínimo: a) 

ser a pessoa portadora de deficiência física ou mental, ou idosa; e b) não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, o que, segundo o artigo 20, § 3º da Lei 8.742/93, exigiria uma 

renda per capita inferior à ¼ do salário mínimo. Considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, § 

2º e § 10), bem como a pessoa incapacitada para a vida independente e 

para o trabalho (§ 2º), o que se pode inferir pela capacidade de 

deambulação, para higiene pessoal e para a própria alimentação (Lei 

7.070/1982, art. 1º, § 2º). In casu, restou demonstrado nos autos, 

notadamente por meio de perícia médica, que desde 2018 a parte autora é 

portadora de radiculopatia, dor lombar baixa, dor na coluna torácica e 

cervicalgia (CID 10 M 54.1, M 54.5, M 54.6 e M 54.2), doenças/patologias 

estas que a deixam impossibilitada de exercer as funções normais de 

trabalho, sendo demonstrado, portanto, de modo cabal, a 

incapacidade/deficiência irreversível para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência. Nos termos da CIF (qualificadores/construtores 

utilizados para os diferentes componentes de acordo com o grau de 

comprometimento), registrou a perícia que a autora apresenta: b28010.3 - 

dor no pescoço com problema grave; b28013.3 - dor nas costa com 

problema grave; b7309.3 - funções de força muscular com problema 

grave; b7609.3 - controle das funções do movimento voluntário com 

problema grave; e s7709.3 - estrutura musculoesquelética relacionada 

com o movimento com problema grave. Em relação à renda per capita, 

como ficou comprovado no estudo psicossocial, a parte autora não possui 

meios para prover a sua própria manutenção, e nem de tê-la provida por 

sua família, bem como o salário auferido no âmbito familiar não é suficiente 

para atender as necessidades concretas da parte autora, verificando-se, 

assim, patente sua condição de miserabilidade. Extrai-se do estudo social 

que a autora possui estudou até a quinta série do ensino fundamental, não 

trabalha devido seu problema de saúde e não tem renda, residia sozinha 

em um imóvel que era cedido por seu ex-marido, mas agora reside de 

favor na casa de uma irmã, sendo que a irmã não trabalha e quem 

sustenta a casa é seu cunhado que faz bicos na safra e tem trabalhos 

eventuais em uma mecânica (não tem emprego fixo). O parecer final do 

estudo se mostra favorável à concessão do benefício ora postulado, 

ressaltando que a autora é dependente de seus familiares e da rede 

socioassistencial. Ressalta-se que, não obstante a vigência da norma 

estampada no § 3º do artigo 20 da Lei nº. 8.742/93, no sentido de que a 

concessão do benefício de prestação continuada estaria condicionado a 

comprovação da renda per capita não superior a 1/4 do salário mínimo, há 

de se levar em consideração a revisão de decisão paradigma tomada na 

RCL 4374/PE pelo Supremo Tribunal Federal (Informativo nº 702 – STF), 

onde “asseverou-se que o critério legal de “renda familiar per capita 

inferior a um quarto do salário mínimo” estaria defasado para caracterizar 

a situação de miserabilidade”, tendo em conta que “outras normas 

assistenciais foram editadas, com critérios mais elásticos, a sugerir que o 

legislador estaria a reinterpretar o art. 203, V, da CF”. Ademais, antes da 

mudança paradigmática do Supremo Tribunal Federal o patamar mínimo 

estabelecido pela Lei 8.742/93 era harmonizado com a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça, de que a renda de ¼ de salário mínimo devia 

ser aferida caso a caso, podendo a condição de miserabilidade ser 

demonstrada por outros meios de prova, conforme se vê: “RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA. LEGITIMIDADE. INSS. COMPROVAÇÃO DE 

RENDA "PER CAPITA" NÃO SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. 

DESNECESSIDADE. 1 – O benefício de prestação continuada previsto no 

artigo 203 da Constituição da República regulamentado pela Lei nº 

8.742/93, muito embora não dependa de recolhimento de contribuições 

mensais, deverá ser executado e mantido pela Previdência Social, que tem 

legitimidade para tal mister. 2 – A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça pacificou já entendimento no sentido de que o critério estabelecido 

no artigo 20, parágrafo 3º, da Lei nº 8.742/93 (comprovação da renda "per 

capita" não superior a 1/4 do salário-mínimo não exclui que a condição de 

miserabilidade, necessária à concessão do benefício assistencial, resulte 

de outros meios de prova, de acordo com cada caso em concreto. 3 – 

Recurso conhecido, mas improvido”. (RECURSO ESPECIAL; RESP 

308711/SP; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator: Min. HAMILTON 

CARVALHIDO; Decisão: Por unanimidade, conhecer do recurso e lhe 

negar provimento; Publicação: DJ de 10/03/2003, p. 323). A corroborar, 

tem-se ainda o teor do verbete 11 da súmula da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que dispõe: “A renda 

mensal, per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo não 

impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º da 

Lei nº. 8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a 

miserabilidade do postulante”. No caso concreto, a exigência da condição 

de miserabilidade do núcleo familiar foi perfeitamente atendida, conforme 

se afere do conjunto probatório apresentado, mormente do laudo de 

estudo social realizado. Assim, os elementos trazidos ao feito permitem 

concluir que a parte autora preenche os requisitos legais para a 

concessão do benefício assistencial da prestação continuada. 3. ANTE O 

EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de 

condenar o instituto requerido ao pagamento à parte autora do benefício 

previdenciário de amparo social de prestação continuada, no valor de um 

salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo (25/07/2018 - NB 7038271130), devendo, todavia, ser 

revisto, perante a autarquia requerida, a cada 02 (dois) anos para 

avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem (art. 21, 

Lei 8.472/1993). A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome da beneficiária: Maria Nogueira da Silva. 

2. CPF: 004.852.241-43. 3. Número de benefício: 7038271130. 4. Benefício 

concedido: Benefício de Prestação Continuada – LOAS. 5. Data do início 

do benefício: 25/07/2018 (data do indeferimento administrativo). 6. Renda 

mensal inicial: 01 salário mínimo. 7. Data início do pagamento: 30 (trinta) 

dias da data da intimação da sentença (visto que foi deferida a 

antecipação de tutela abaixo). Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento do 

benefício, nos termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 

(trinta) dias. Veja-se que a parte autora possui idade avançada, reduzida 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso deverão ser 

pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos das Leis 

6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, 

bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC 

c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo 

essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 

30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados 

à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005722-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CLOSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005722-16.2019.8.11.0045 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CRISTINA CLOSS Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em 

desfavor de Cristina Closs, sendo que a parte Requerente manifestou-se 
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no id. n. 27729748 informando a desistência e postulando pela extinção do 

feito. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

Requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela parte Autora, 

incabíveis honorários. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000047-38.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000047-38.2020.8.11.0045 AUTOR(A): ELIZANDRA DOS SANTOS 

MENDES REU: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por 

Elizandra dos Santos Mendes em desfavor de Sólida Empreendimentos 

Imobiliários, sendo que a parte Requerente manifestou-se no id. n. 

28672836 informando a desistência e postulando pela extinção do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

Requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, uma vez 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade judiciária. Transitada em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004033-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004033-68.2018.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Ueliton da Costa. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de 

enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar. Com a inicial 

vieram documentos. Decisão inicial deferindo a tutela de urgência e 

determinando ao INSS a concessão do benefício de auxílio doença em 

favor do autor. Perícia médica apresentada. Citado, o requerido 

apresentou contestação e documentos sustentando que o autor não 

cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. O autor 

manifestou sobre o laudo pericial e apresentou impugnou à contestação. 

2. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao 

mérito da questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por 

invalidez à parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que 

reconhece esse direito ao segurado que estiver incapacitado para o 

exercício de atividade: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por 

invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” 

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Dessume-se, assim, que quatro 

são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, para obtenção da 

aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) a comprovação da 

incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) impossibilidade do 

exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) carência. Partindo 

dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos autos, após 

perícia médica, que o autor encontra-se acometido de doença que o 

incapacita de forma permanente. Descreve a perícia que o autor é 

portador de transtornos especificados da sinóvia e do tendão, síndrome 

do manguito rotador, síndrome de colisão do ombro, bursite do ombro e 

outras lesões do ombro (CID 10 M758, M751, M754, M755), de origem 

degenerativa e traumático cirúrgica, atestadas clinicamente, por 

ressonância e cirurgia, resultando em incapacidade laboral para o 

exercício de suas atividades habituais desde novembro/2016. No caso, o 

perito médico afirmou que a incapacidade do autor não é suscetível de 

recuperação ou habilitação para o exercício da função que exercia 

(serviços braçais – operador de produção e serviços gerais) e, 

ponderando as condições pessoais do segurado (atividades 

desenvolvidas ao longo da vida, grau de instrução, idade e realidade do 

mercado de trabalho atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico. Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurado por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da 

incapacidade atestada pelo perito. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome do Segurado: Ueliton da Costa. 2. CPF: 052.831.151-43. 

3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez 4. Data do início do 

benefício: 07/08/2018 (data do requerimento administrativo). 5. Renda 

mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. Data início do pagamento: 

30 (trinta) dias a contar da intimação. Destacando que a prova inequívoca 

foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui 

reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar. As prestações em atraso 

deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança. Condeno o INSS ao 
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pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à 

instância superior para reexame necessário, por se tratar de condenação 

de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005785-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA LUCAS MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005785-41.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: TEREZINHA LUCAS 

MENDES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por BV Financeira S.A. C.F.I. em desfavor de Terezinha Lucas Mendes, 

sendo que a parte Requerente manifestou-se no id. n. 27334866 

informando a desistência e postulando pela extinção do feito. Vieram-me 

os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de pedido de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de 

contestação, desnecessário o consentimento da parte Requerida para a 

desistência. A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte Autora, incabíveis honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004695-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ELCI POLIPPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004695-66.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: Vilma Elci Polippo. Requerido: Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo), de 

segurada obrigatória, narrando em suma, que a parte autora está 

acometida de enfermidade total e permanente que a impede de trabalhar. 

Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial deferindo a tutela de 

urgência e determinando ao INSS a concessão do benefício de auxílio 

doença em favor da autora. Perícia médica apresentada. A autora 

manifestou sobre o laudo pericial e noticiou a cessação do benefício 

deferido liminarmente, postulando pelo seu restabelecimento. Citado, o 

requerido apresentou contestação e documentos sustentando que a 

autora não cumpriu os requisitos legais para implantação do benefício. A 

autora apresentou impugnou à contestação. 2. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. No que atine ao mérito da questão, tenho que deva 

ser concedida aposentadoria por invalidez à parte autora por encontrar 

guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que 

estiver incapacitado para o exercício de atividade: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a autora encontra-se 

acometida de doença que a incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que a autora é portadora de ruptura do tendão glúteo médio direito, 

tendinopatia e bursite trocantérica glútea direita, e coxartrose bilateral (CID 

10 M160, M25, M79 e M21), de origem degenerativa, em fase evolutiva, 

atestadas clinicamente e por ressonância, resultando em incapacidade 

laboral total e permanente desde fevereiro/2017. No caso, o perito médico 

afirmou que a incapacidade da autora não é suscetível de recuperação ou 

habilitação para o exercício da função que exercia (cozinheira) e, 

ponderando as condições pessoais da segurada (atividades 

desenvolvidas ao longo da vida, grau de instrução, idade e realidade do 

mercado de trabalho atual), forçoso é reconhecer a impossibilidade de 

readequação a outra atividade que lhe garanta a subsistência, sem 

depender de esforço físico. Quanto ao período de carência, a questão 

está superada, pois do CNIS anexado aos autos se verifica a condição de 

segurada por mais de 12 (doze) contribuições, notadamente à época da 

incapacidade atestada pelo perito. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, 

no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito. 

A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença: 1. Nome da Segurada: Vilma Elci Polippo; 2. CPF: 

555.983.900-00; 3. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. 

Data do início do benefício: 07/03/2017 (data do requerimento 

administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício; 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, confirmo a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 
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processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003689-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003689-24.2017.8.11.0045. TIPO: APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. Requerente: João Carlos Soares. Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Vistos etc. 1. Trata-se de ação que objetiva à 

obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedido alternativo) e 

indenização por danos morais, de segurado obrigatório, narrando em 

suma, que o autor está acometido de enfermidade total e permanente que 

o impede de trabalhar. Com a inicial vieram documentos. Decisão inicial 

determinando a realização antecipada de perícia médica. O autor juntou 

aos autos novos documentos (exame e laudos médicos). Perícia médica 

apresentada. O autor manifestou sobre o laudo pericial e reiterou o pedido 

de tutela de urgência. Citado, o requerido apresentou contestação e 

documentos sustentando que o autor não cumpriu os requisitos legais 

para implantação do benefício. O autor impugnou a contestação. 2. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. No que atine ao mérito da 

questão, tenho que deva ser concedida aposentadoria por invalidez à 

parte autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse 

direito ao segurado que estiver incapacitado para o exercício de atividade: 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

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

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão 

de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a 

partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o 

disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.” “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Dessume-se, assim, que quatro são os requisitos exigidos pela Lei 

8.213/91, para obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador: a) 

a comprovação da incapacidade; b) impossibilidade de reabilitação; c) 

impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta subsistência; d) 

carência. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que o autor encontra-se 

acometido de doença que o incapacita de forma permanente. Descreve a 

perícia que o autor se encontra acometido por perda da visão bilateral por 

glaucoma (CID 10 H40, H542, A303), atestada clinicamente, por 

retinografia e cirurgias, sendo que enxerga apenas vultos à direita e 70% 

à esquerda com o uso de óculos corretores, estando incapacitado de 

forma total e permanente para o exercício laboral, desde julho/2017. No 

caso, o perito médico afirmou que a incapacidade do autor não é 

suscetível de recuperação ou habilitação para o exercício da função que 

exercia (motorista), razão pela qual forçoso é reconhecer a 

impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência, sem depender de esforço físico. Quanto ao período de 

carência, a questão está superada, pois do CNIS anexado aos autos se 

verifica a condição de segurado por mais de 12 (doze) contribuições, 

notadamente à época da incapacidade atestada pelo perito. No que tange 

à data em que o benefício é devido à requerente, entendo que deve se 

considerar a data em que o benefício foi postulado administrativamente 

(10/07/2017). Conforme destacado pelo INSS em sua contestação, 

verifica-se pelo CNIS do autor o exercício de trabalho remunerado durante 

período em que já se encontrava incapaz (de 05/03/2018 até 09/2019). 

Neste aspecto, a jurisprudência do e. TRF1 vem firmando a compreensão 

no sentido de que o trabalho exercido pelo segurado, no período em que 

esteve incapaz, decorre da necessidade de sobrevivência, com inegável 

sacrifício de sua saúde e com a possibilidade de agravamento de seu 

quadro clínico, razão pela qual não cabe proceder-se a desconto ou 

compensação desses períodos com valores do benefício a que tem direito. 

Confira-se: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA 

NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL 

E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. QUALIDADE DE SEGURADO E 

INCAPACIDADE COMPROVADAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 12. Ainda que 

exercício de atividade houvesse, esta Corte já se manifestou no sentido 

de que o trabalho exercido pelo segurado, no período em que esteve 

incapaz, decorre da necessidade de sua sobrevivência, com inegável 

sacrifício de sua saúde e com a possibilidade de agravamento de seu 

quadro clínico, razão pela qual não cabe proceder-se a desconto ou 

compensação desses períodos com valores do benefício a que tem direito. 

(...) (AC 00468588420144019199, JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA 

CUNHA, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 03/10/2018)” “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI DE 

REGÊNCIA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS 

PROCESSOS EM ANDAMENTO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA 

FEDERAL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍODOS EVENTUALMENTE LABORADOS. 

COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. (...) 4. O título 

judicial, à luz dos documentos acostados aos autos, assegurou à autora a 

concessão do benefício de auxílio-doença, sem autorizar quaisquer 

descontos relativos aos períodos eventualmente laborados. 5. Ademais, 

esta Corte já se manifestou no sentido de que o trabalho exercido pelo 

segurado, no período em que estava incapaz, decorre da necessidade de 

sobrevivência, com inegável sacrifício à saúde do obreiro e com 

possibilidade de agravamento do estado mórbido, razão pela qual não 

cabe proceder-se a desconto ou compensação desses períodos com 

valores do benefício a que tem direito. (...) 7. Apelação do INSS improvida. 

(AC 00509178120154019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA 

DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 31/08/2016)” No 

que pertine à indenização por dano moral pleiteada pelo requerente em 

razão de ter o INSS indeferido seu pedido administrativo, tenho que tal 

pretensão não há de prosperar, eis que tal conduta não configura ato 

ilícito passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DA DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. CESSAÇÃO INDEVIDA DE AUXÍLIO DOENÇA. 

PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS A TÍTULO DE DANO MATERIAL. 

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (...) 5. A responsabilidade civil da administração pública, em 

virtude de danos causados por seus agentes a terceiros, conforme 

disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, sendo 

desnecessário aferir o dolo ou a culpa do agente, de sorte que o dever de 

indenizar surge quando presentes a ação/omissão administrativa, a 

configuração do dano, a existência de nexo causal e a ausência de 

excludentes de ilicitude. 6. Diante da inexistência de dano causado pelo 

INSS, descabida indenização por danos morais e materiais. 7. Agravo 

retido e apelação desprovidos. (TRF 1ª R.; AC 2000.38.00.020608-5; MG; 

Terceira Turma Suplementar; Relª Juíza Fed. Conv. Adverci Rates Mendes 

de Abreu; Julg. 21/03/2012; DJF1 14/05/2012; Pág. 32)” Dessa forma, não 

há como se acolher o pedido de dano moral. 3. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal ao autor do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ 

faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: João Carlos Soares. 

2. CPF: 419.286.522-04. 3. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez 4. Data do início do benefício: 10/07/2017 (data do requerimento 

administrativo); 5. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício 6. 

Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação. 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A 

CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a 

parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo 

de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. As 
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prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, 

no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos 

entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 

do STJ. Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, por se tratar de condenação de valor certo não excedente a 

1.000 (mil) salários mínimos. Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006088-55.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANDRI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006088-55.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PATRICIA SANDRI Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Patricia Sandri, sendo que a parte 

Requerente manifestou-se no id. n. 2877085 informando a desistência e 

postulando pela extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de desistência 

da ação. Como não houve o oferecimento de contestação, desnecessário 

o consentimento da parte Requerida para a desistência. A desistência da 

ação não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova 

ação (RT 490/59). ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da 

ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000954-47.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

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

. LUCAS DO RIO VERDE, 24 de março de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA 

GOMES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002987-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO RAMOS ORTIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico e dou fé que, nos termos do 

artigo 1.284 da CNGC, os presentes autos permanecerão nesta secretaria 

pelo prazo de 15 dias úteis aguardando o início do cumprimento de 

sentença pela parte interessada, contado em dobro para a fazenda 

pública. Certifico que nessa data solicitei a implantação do benefício via 

sistema JUSCONVÊNIOS, conforme solicitação anexa. LUCAS DO RIO 

VERDE, 24 de março de 2020. JANAINA LUANA FRANZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002514-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANASTACIA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos para intimar a exequente a manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada, no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HANILTON ABREU CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000812-09.2020.8.11.0045 REQUERENTE: HANILTON ABREU CARDOSO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Tendo em vista a manifestação do perito (ID 30547801), designo a perícia 

médica para o dia 11.05.2020 às 12h50min. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 24 de março de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 
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(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JORGE MEINCKE (EXECUTADO)

JANE ADRIANI MEINCKE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004258-59.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: JAIME JORGE MEINCKE, JANE 

ADRIANI MEINCKE Vistos. 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às Doc. Num. 

15693072 - Pág. 1/4, restando extinto o processo com resolução do 

mérito. 2. Custas remanescentes, se houver, serão divididas entre as 

partes. Honorários nos termos do acordo. 3. Tem-se entendido que: “As 

sentenças meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” 

(RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002593-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO OAB - PA12436 (ADVOGADO(A))

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO OAB - PA14665 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002593-03.2019.8.11.0045 AUTOR(A): EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ 

REU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, ajuizada por EGLAYA CRISTINA DIAS 

CRUZ em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Aduz a 

requerente, em síntese, que não possui qualquer débito com a requerida, 

no entanto, seu nome foi inserido no cadastro negativo de crédito, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 166,47, gerando prejuízo de ordem 

moral. O pedido de tutela de urgência foi deferido, para a exclusão da 

negativação, conforme Id. 20743287. A audiência de conciliação restou 

prejudicada, ante a ausência da autora. A requerida apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido (Id. 22580759). É o 

relatório . Decido. Tratado-se de questão que independe da produção de 

outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide. Não havendo 

preliminares para serem analisadas, adentro à análise do mérito. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas 

normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a parte 

reclamante - consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em 

seu favor a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que a empresa tem melhor condição e técnica de 

produzir provas a seu favor. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14), da inversão 

do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o 

consumidor. Neste contexto, coube à empresa-requerida comprovar os 

fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que ocorreu, 

senão vejamos. Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com a Ré, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Inobstante, sustenta a parte requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Juntamente com sua contestação, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

requerida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Embora a autora tenha apresentado impugnação à contestação, a 

autora sequer se manifestou quanto às provas apresentadas pela 

requerida, limitando-se a aduzir a inexistência da prova da contratação do 

serviço, bem como que jamais residiu na cidade de Ananindeua/PA, onde 

teria sido prestado o serviço. Entretanto, diversamente daquilo que alega a 

requerente na impugnação à contestação, o documento acostado ao Id. 

20513944, qual seja a CTPS da autora, foi emitida em 16 de agosto de 

2017, na cidade de Ananindeua/PA, o que demonstra a veracidade das 

alegações da requerida, quanto à devida contratação do serviço. 

Outrossim, a própria autora, em sua inicial, afirma, de forma contraditória: 

Certo é que até o presente momento, o requerente permanece com seu 

nome registrado no cadastro do SERASA, por conta de um débito que 

desconhece a origem, e precisa que seja retirado para continuar sua vida. 

A empresa requerida atualmente está agindo com manifesta negligência e 

evidente descaso com a requerente, pois jamais poderia ter mantido o 

nome do requerente mais de cinco dias após o pagamento no cadastro 

dos serviços de proteção ao crédito. (Id 20513838, pg. 03). Portanto, 

verifica-se que a própria autora se perde em sua argumentação, ora 

afirmando que jamais contratou o serviço, ora afirmando que efetuou o 

pagamento, ora relatando que jamais residiu na cidade em que, 

incrivelmente, procedeu à emissão de sua carteira de trabalho. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no Id. 

20743287. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança 

permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, vez que beneficiária da Justiça Gratuita. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 24 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002593-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO OAB - PA12436 (ADVOGADO(A))

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO OAB - PA14665 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002593-03.2019.8.11.0045 AUTOR(A): EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ 

REU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, ajuizada por EGLAYA CRISTINA DIAS 

CRUZ em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Aduz a 

requerente, em síntese, que não possui qualquer débito com a requerida, 

no entanto, seu nome foi inserido no cadastro negativo de crédito, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 166,47, gerando prejuízo de ordem 

moral. O pedido de tutela de urgência foi deferido, para a exclusão da 

negativação, conforme Id. 20743287. A audiência de conciliação restou 

prejudicada, ante a ausência da autora. A requerida apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido (Id. 22580759). É o 

relatório . Decido. Tratado-se de questão que independe da produção de 

outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide. Não havendo 

preliminares para serem analisadas, adentro à análise do mérito. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas 

normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a parte 

reclamante - consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em 

seu favor a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que a empresa tem melhor condição e técnica de 

produzir provas a seu favor. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14), da inversão 
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do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o 

consumidor. Neste contexto, coube à empresa-requerida comprovar os 

fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que ocorreu, 

senão vejamos. Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com a Ré, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Inobstante, sustenta a parte requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Juntamente com sua contestação, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

requerida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Embora a autora tenha apresentado impugnação à contestação, a 

autora sequer se manifestou quanto às provas apresentadas pela 

requerida, limitando-se a aduzir a inexistência da prova da contratação do 

serviço, bem como que jamais residiu na cidade de Ananindeua/PA, onde 

teria sido prestado o serviço. Entretanto, diversamente daquilo que alega a 

requerente na impugnação à contestação, o documento acostado ao Id. 

20513944, qual seja a CTPS da autora, foi emitida em 16 de agosto de 

2017, na cidade de Ananindeua/PA, o que demonstra a veracidade das 

alegações da requerida, quanto à devida contratação do serviço. 

Outrossim, a própria autora, em sua inicial, afirma, de forma contraditória: 

Certo é que até o presente momento, o requerente permanece com seu 

nome registrado no cadastro do SERASA, por conta de um débito que 

desconhece a origem, e precisa que seja retirado para continuar sua vida. 

A empresa requerida atualmente está agindo com manifesta negligência e 

evidente descaso com a requerente, pois jamais poderia ter mantido o 

nome do requerente mais de cinco dias após o pagamento no cadastro 

dos serviços de proteção ao crédito. (Id 20513838, pg. 03). Portanto, 

verifica-se que a própria autora se perde em sua argumentação, ora 

afirmando que jamais contratou o serviço, ora afirmando que efetuou o 

pagamento, ora relatando que jamais residiu na cidade em que, 

incrivelmente, procedeu à emissão de sua carteira de trabalho. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no Id. 

20743287. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança 

permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, vez que beneficiária da Justiça Gratuita. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 24 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002593-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO OAB - PA12436 (ADVOGADO(A))

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO OAB - PA14665 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002593-03.2019.8.11.0045 AUTOR(A): EGLAYA CRISTINA DIAS CRUZ 

REU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, ajuizada por EGLAYA CRISTINA DIAS 

CRUZ em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Aduz a 

requerente, em síntese, que não possui qualquer débito com a requerida, 

no entanto, seu nome foi inserido no cadastro negativo de crédito, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 166,47, gerando prejuízo de ordem 

moral. O pedido de tutela de urgência foi deferido, para a exclusão da 

negativação, conforme Id. 20743287. A audiência de conciliação restou 

prejudicada, ante a ausência da autora. A requerida apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido (Id. 22580759). É o 

relatório . Decido. Tratado-se de questão que independe da produção de 

outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide. Não havendo 

preliminares para serem analisadas, adentro à análise do mérito. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas 

normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a parte 

reclamante - consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em 

seu favor a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que a empresa tem melhor condição e técnica de 

produzir provas a seu favor. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14), da inversão 

do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o 

consumidor. Neste contexto, coube à empresa-requerida comprovar os 

fatos extintivos ou impeditivos de sua responsabilidade, o que ocorreu, 

senão vejamos. Extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente 

ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com a Ré, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Inobstante, sustenta a parte requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Juntamente com sua contestação, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

requerida, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Embora a autora tenha apresentado impugnação à contestação, a 

autora sequer se manifestou quanto às provas apresentadas pela 

requerida, limitando-se a aduzir a inexistência da prova da contratação do 

serviço, bem como que jamais residiu na cidade de Ananindeua/PA, onde 

teria sido prestado o serviço. Entretanto, diversamente daquilo que alega a 

requerente na impugnação à contestação, o documento acostado ao Id. 

20513944, qual seja a CTPS da autora, foi emitida em 16 de agosto de 

2017, na cidade de Ananindeua/PA, o que demonstra a veracidade das 

alegações da requerida, quanto à devida contratação do serviço. 

Outrossim, a própria autora, em sua inicial, afirma, de forma contraditória: 

Certo é que até o presente momento, o requerente permanece com seu 

nome registrado no cadastro do SERASA, por conta de um débito que 

desconhece a origem, e precisa que seja retirado para continuar sua vida. 

A empresa requerida atualmente está agindo com manifesta negligência e 

evidente descaso com a requerente, pois jamais poderia ter mantido o 

nome do requerente mais de cinco dias após o pagamento no cadastro 

dos serviços de proteção ao crédito. (Id 20513838, pg. 03). Portanto, 

verifica-se que a própria autora se perde em sua argumentação, ora 

afirmando que jamais contratou o serviço, ora afirmando que efetuou o 

pagamento, ora relatando que jamais residiu na cidade em que, 

incrivelmente, procedeu à emissão de sua carteira de trabalho. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, revogando a decisão proferida no Id. 

20743287. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança 

permanecerá suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, vez que beneficiária da Justiça Gratuita. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 24 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002366-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDA LEMOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora a juntar exames, laudos e 

atestados de 2014, eletroneuromiografia de todos os membros e 
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ressonância atualizada de abdômen e pelve para que o perito possa 

concluir a perícia médica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE UEKER WOLFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA A 

PROVIDENCIAR ELETRONEUROMIOGRAFIA DE TODOS OS MEMBROS 

PARA QUE POSSA O PERITO CONCLUIR A PERÍCIA MÉDICA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003895-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON ZENI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003895-38.2017.8.11.0045 AUTOR(A): HAMILTON ZENI REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, tendo a parte executada efetuado o pagamento 

da obrigação, através de RPV, e a parte exequente recebido referido 

valor, conforme se infere dos alvarás de ids. 25240766 p. 2 e 4. Satisfeita 

a obrigação, impõe a extinção do presente cumprimento de sentença. 

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva. Sem custas, 

tendo em vista que a parte executada se trata de autarquia federal, a qual 

é isenta. Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 de março de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003895-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON ZENI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003895-38.2017.8.11.0045 AUTOR(A): HAMILTON ZENI REU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, tendo a parte executada efetuado o pagamento 

da obrigação, através de RPV, e a parte exequente recebido referido 

valor, conforme se infere dos alvarás de ids. 25240766 p. 2 e 4. Satisfeita 

a obrigação, impõe a extinção do presente cumprimento de sentença. 

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva. Sem custas, 

tendo em vista que a parte executada se trata de autarquia federal, a qual 

é isenta. Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 de março de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001553-49.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGANTE)

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1001553-49.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: SICREDI CENTRO NORTE, 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. EMBARGADO: FIAGRIL LTDA Vistos 

etc. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimentos Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT e Banco Cooperativo Sicredi S/A em desfavor de Fiagril Ltda, 

todos devidamente qualificados nos autos. Narram, em síntese, que a 

embargada propôs ação de execução para entrega de coisa incerta c/c 

medida de arresto em desfavor de Claumir Jose Cenedese e Adenilse 

Aparecida Cenedese em decorrência do vencimento de 02 (duas) cédulas 

de produto rural, correspondentes a 77.231 sacas de soja, sem 

acréscimos de juros e multas, conforme descrito na petição inicial dos 

autos de nº 1001120-45.2020.8.11.0045, tendo o Juízo deferido o arresto 

e remoção de 100.367 sacas do produto. Narram, ainda, que são 

improcedentes as alegações de que o produto arrestado seria proveniente 

da lavoura objeto de penhor em favor da embargada, visto que não há 

provas de que o produto transportado ao Armazém Jatobá adveio das 

áreas de penhor da embargada. Aduzem que haviam sido colhidos 

somente 393 ha de soja nas áreas de penhor dado em favor da 

embargada e que foram depositadas apenas 03 (três) cargas de soja nas 

datas de 29.02, 03.03 e 05.03.2020. Relata, por fim, que foi arrestada 

quantidade superior ao determinado judicialmente e que a quantia 

arrestada foi dada em garantia aos embargantes com ordens de registros 

anteriores às CPR da embargada, razão pela qual requer a 

desconstituição e restituição de parte do produto arrestado no Armazém 

Jatobá Agronegócios, consistente em 63.067 sacas de soja. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2º, do Código de Processo Civil, é 

possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão 

irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. No caso em tela, constato que, em sede de juízo de 

cognição sumária, não se mostra suficientemente demonstrado o direito 

das embargantes, vez que ambas as partes possuem penhores sobre as 

áreas dos executados, apesar da diversidade de matrículas. Verifico que 

a probabilidade do direito resta difusa, vez que, segundo os próprios 

embargantes, o armazém onde se encontrava a soja arrestada também 

recebeu grãos oriundos da lavoura objeto de penhor pelos embargados, 

sendo insuficiente a comprovação do alegado direito de preferência pelos 

embargantes, apesar do concurso de credores pignoratícios. Embora os 

embargantes aleguem que o produto arrestado não seria proveniente da 

lavoura sobre a qual foi instituído o penhor de safra em favor da Ré, 

aduzindo que o arresto ocorreu no armazem, e não na lavoura, por outro 

lado, tampouco demonstra a embargante que o produto, de fato, seja 

oriundo da lavoura em que recai seu penhor. Portanto, ante a ausência de 

demonstração, em sede de cognição sumária, do direito de preferência 

dos embargantes, o que demanda dilação probatória, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679, com 

as advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Certificado o decurso do prazo de reposta, à conclusão. Proceda-se à 

associação aos autos de nº 1001120-45.2020.8.11.0045. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 24 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002514-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002514-58.2018.8.11.0045 AUTOR(A): FRANCISCO ALVES DINIZ REU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Repetição do Indébito c/c 

Antecipação de Tutela”, ajuizada por Francisco Alves Diniz em face de 

Banco Bradesco S.A., ambos devidamente qualificados. Na petição de Id. 

27754657 as partes informaram a celebração de acordo, pugnando pela 

correspondente homologação. A parte requerida juntou aos autos o 

respectivo comprovante de depósito (id. 28124606 p. 1). Por fim a parte 

requerente concordou com o valor depositado, pugnando pela liberação 

do valor na conta informada na petição de id. 28262929 p. É o relato do 

necessário. Cuida-se de acordo entabulado entre as partes, com o 

objetivo de por fim à execução em epígrafe. Desta forma, tendo as partes 

apresentado ao juízo solução pacificadora para o litígio, conforme se 

infere nos documentos de id. 27754657, é devida a homologação por ato 

judicial. Isto posto, homologo o termo de acordo apresentado pelas partes 

e que passa a fazer parte da presente sentença, para que surta seus 

jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso. Tendo a dívida sido devidamente integralizada 

perante o credor, o que se denota da informação contida na petição de id. 

28262929, vislumbro a ocorrência do efetivo adimplemento do débito 

reclamado, sendo que a extinção dos autos é medida que sobressai. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com julgamento do mérito, 

em face do pagamento do acordo ora homologado, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surta com seus efeitos jurídicos, 

com supedâneo nos artigos 487, III, e 924, II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para transferência do valor bloqueado em favor da 

conta informada na petição de id. 28262929. Sem custas, nos termos do 

art. 90, §3º do CPC. Transitada em julgado a presente decisão e, 

cumpridas as deliberações retro, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 de março de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004846-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FARIAS (EXECUTADO)

LOURDES DA SILVA PINTO FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004846-66.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ANTONIO 

FARIAS, LOURDES DA SILVA PINTO FARIAS Vistos etc. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença (Id. 14244530), tendo como exequente a 

empresa Fiagril Ltda e como executada Antonio Farias, estando ambos 

devidamente qualificados. Na petição de id. 28229839 as partes informam 

a celebração de acordo, postulando por sua homologação e suspensão 

do feito até o efetivo cumprimento. Nos termos do artigo 487, inciso III, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes no id. 28229839 dos autos. Nos moldes dos 

artigos 921, I e 922, ambos do Código de Processo Civil, declaro suspenso 

o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento voluntário 

da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo 

retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo homologado. 

Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. Custas e 

honorários nos termos do acordo. Tem-se entendido que: “As sentenças 

meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), 

inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 24 de março 

de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000828-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES SILVERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório antes do 

encaminhamento ao tribunal para, caso queiram, manifestem-se a autora 

no prazo de 05 (cinco) dias e a requerida no prazo de 10 (dez) dias. 

INTIMO, ainda, desde já, a parte autora para, informar nos autos os dados 

bancários para expedição do competente alvará, após o depósito judicial 

dos valores requisitados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003855-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROCHA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório antes do 

encaminhamento ao tribunal para, caso queiram, manifestem-se a autora 

no prazo de 05 (cinco) dias e a requerida no prazo de 10 (dez) dias. 

INTIMO, ainda, a parte autora para, desde já, informar nos autos os dados 

bancários para expedição do competente alvará, após o depósito judicial 

dos valores requisitados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001547-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENIRA FRANDOLOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório exepedido 

antes do encaminhamento ao Tribunal para, caso queiram, manifestem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, contado em dobro para a executada. INTIMO, 

ainda, a parte exequente para, desde já, informar nos autos os dados 

bancários para expedição dos competentes alvarás, após o depósito 

judicial dos valores requisitados.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO E MATTANA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES SILVA - ME (EXECUTADO)

Danilo Rodrigues Silva (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, via de seu advogado, para manifestar no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KOCHHANN & MOCELLIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

 

INTIMO O REQUERENTE, via de seu advogado, para manifestar acerca da 

correspondência devolvida, indicando no prazo legal o atualizado da parte 

REQUERIDA, para o fim de cumprimento da CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004317-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALFREDO RADTKE SCHERER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZIDIO MACHADO AMORIM (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, via de seu advogado, para depositar na secretaria 

do Juizado Especial os títulos executivos extrajudiciais, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO LEGAL ACERCA DO CUMPRIMENTO DO ACORDO PELO 

EXECUTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005102-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SPRICIGO CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.S. MENDES TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO(A))

EDSON TAVARES CALIXTO OAB - MS10681 (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data 15/10/2019 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/10/19 13:45

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012138-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO SANCHES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012138-17.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: GANZER E GANZER LTDA - 

EPP EXECUTADO: MURILO SANCHES VIEIRA Vistos. O executado não foi 

encontrado no endereço que foi citado, por esse motivo foi dado 

prosseguimento a execução, oportunidade que foi localizado veiculo, bem 

como ativos financeiros. Dessa forma, expeça-se o alvará para liberação 

dos valores vinculados aos autos em favor do credor. Com relação ao 

veiculo penhorado, constituo a resposta do sistema RENAJUD (id. 

25847189) como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Havendo 

veículo disponível, mas se este possuir alienação fiduciária, oficie-se ao 

DETRAN/MT solicitando que, no prazo de 10 dias, informe o número do 

RENAVAN do veículo penhorado e o nome da instituição financeira 

credora da alienação fiduciária. Com a resposta do DETRAN/MT, oficie-se 

a referida instituição financeira solicitando que, no prazo de 10 dias, 

informe se o contrato, objeto da alienação fiduciária, já se encontra 

quitado e, caso negativo, o valor do saldo devedor. Nos termos do artigo 

840, inciso II, § 1º, do Código de Processo Civil, os bens móveis ficarão em 

poder do depositário judicial e, na sua falta, com o exequente, por isso, 

expeça-se Mandado de Remoção e Avaliação nos endereço encontrados 

no id. 28764005 e 28764006. O Oficial de Justiça deverá: (a) constituir 

como depositário um dos representantes legais da parte exequente, 

advertindo-o do disposto no artigo 161 do CPC, de que o depositário 

responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, mas tem 

o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo; 

e que o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, 

sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por 

ato atentatório à dignidade da justiça. (b) caso o credor não aceite o 

encargo de depositário, constituir o próprio devedor como depositário; (c) 

relatar no auto de avaliação minuciosamente o estado de conservação do 

veículo; (d) utilizar a técnica comparativa por amostragem de veículos da 

mesma marca e modelo, tendo como a tabela FIPE 

( h t t p : / / v e i c u l o s . f i p e . o r g . b r / )  e  s i t e s  e s p e c i a l i z a d o s 

(www.usadofacil.com.br e www.usadonamao.com.br); (e) especificar 

em seu laudo, de forma detalhada, os automóveis utilizados como 

amostras para a apuração do valor mercadológico. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, data registrada no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004330-41.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1004330-41.2019.8.11.0045; Valor causa: R$ 

10.788,96; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, 

Contribuição sobre a folha de salários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Ato contínuo, INTIMO O 

RECLAMANTE, via de seus advogados, para, querendo, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, no prazo legal. LUCAS DO 

RIO VERDE, 24 de março de 2020 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI DE 

AVILA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001105-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ODA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIOMILCE MARLI SILVA COLLA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, mormente para 

indicar os dados bancários para expedição do alvará.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010185-18.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA CARVALHO OBOYLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA COSTA SANTOS OAB - GO0031173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROZZATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010185-18.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

CARVALHO OBOYLE EXECUTADO: CRISLAINE ROZZATTI Vistos. 

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004208-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HORLLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELINA MADEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004208-62.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: JAIR HORLLE EXECUTADO: 

JOELINA MADEIRA DA SILVA Vistos. Nesta data foi procedido pesquisa, 

via INFOSEG E SIEL, com o objetivo de localizar novo endereço da parte 

promovida, sendo obtido o resultado anexo Se localizado novo endereço 

da parte promovida, proceda-se nova tentativa de citação no endereço 

encontrado. Restando frustrada a citação ou não sendo encontrado o 

endereço, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000508-15.2017.8.11.0045. TESTEMUNHA: VIA VERDE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME TESTEMUNHA: JEFFERSON EDEVAL FIGUEIRA 

Vistos. Nesta data foi procedido pesquisa, via INFOSEG E SIEL, com o 

objetivo de localizar novo endereço da parte promovida, sendo obtido o 

resultado anexo Se localizado novo endereço da parte promovida, 

proceda-se nova tentativa de citação no endereço encontrado e 

designe-se audiência de conciliação. Restando frustrada a citação ou não 

sendo encontrado o endereço, intime-se a parte promovente para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como deverá a 

secretaria realizar o cancelamento da audiência designada. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001261-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERY BERNARDES PRESTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BERNARDES PRESTES OAB - MT26634/O-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MEDEIROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EDINALDO LOPES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001261-64.2020.8.11.0045. EXEQUENTE: NERY BERNARDES PRESTES 

EXECUTADO: EDINALDO LOPES DA CONCEICAO, LAERCIO MEDEIROS DE 

OLIVEIRA Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar na secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original 

necessário à instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 

126). Cite-se a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. Havendo 

citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. Restando 

frustrada a citação, intime-se a parte promovente para que, no prazo de 5 

dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, indicando novo endereço, 

sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei nº 9.099/95. Havendo 

citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação 

(art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95). Intimem-se as partes. Fica registrado, 

desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução somente será 

admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos 

do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Não 

havendo citação por não ter sido o devedor localizado, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção (artigo 53, §4 

º, da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002952-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIESEL RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICAMPO TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002952-21.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIESEL RECAPAGENS DE 

PNEUS LTDA - ME REQUERIDO: AGRICAMPO TRANSPORTES E SERVICOS 

AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. Defiro a citação da requerida na pessoa 

dos sócios. Nesta data foi procedido pesquisa, via INFOSEG E SIEL, com o 

objetivo de localizar novo endereço da parte promovida, sendo obtido o 

resultado anexo Se localizado novo endereço da parte promovida, 

proceda-se nova tentativa de citação no endereço encontrado e 

designe-se audiência de conciliação. Restando frustrada a citação ou não 

sendo encontrado o endereço, intime-se a parte promovente para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, indicando novo endereço, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como deverá a 

secretaria realizar o cancelamento da audiência designada. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Melissa de 
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Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001258-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE OLIVEIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001258-17.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: AMANDA DE OLIVEIRA 

MORAES EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Pode-se 

verificar que o executado se trata de empresário individual, conforme 

consulta ao sistema INFOSEG. O empresário individual exerce a empresa 

em nome próprio, não possuindo personalidade jurídica e independente de 

seu titular. Dessa forma, o empresário individual não possui autonomia 

patrimonial em relação a seu titular a gerar a necessidade de aplicação da 

teoria da desconsideração. Portanto, nada obsta a sua inclusão no polo 

passivo da demanda, ou mesmo que se proceda a penhora do patrimônio 

do sócio da empresa individual para garantir o pagamento de dívidas 

contraídas pela pessoa física e vice-versa. Com efeito, inclua-se no polo 

passivo da demanda LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI (CPF 

214.434.978-94), devendo ser realizadas as anotações necessárias, 

inclusive junto ao sistema. Considerando que o dinheiro é o primeiro item 

no rol de preferência de penhora (artigo 835, inciso I do CPC), com fulcro 

nos artigos 837 e 854, ambos do CPC, procedo, neste instante, o comando 

de bloqueio do valor da dívida R$ 14.157,05 (quatorze mil cento e 

cinquenta e sete reais e cinco centavos) em conta bancária e aplicações 

financeiras dos executados L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (CNPJ: 

07.979.729/0001-09) e LUIZ ANTONIO MALDONADO FOLINI (CPF: 

214.434.978-94), através do sistema BACENJUD. Existindo saldo bancário 

disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se com 

providências necessárias para a imediata vinculação neste processo dos 

valores transferidos. Neste caso, constituo a resposta do sistema 

BACENJUD como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Sendo 

negativa ou insuficiente a resposta do sistema do BACENJUD, de imediato, 

proceda-se também busca no sistema RENAJUD com o objetivo de 

encontrar veículos disponíveis para penhora. Havendo veículo em nome 

do devedor e sem restrição, proceda-se imediatamente a constrição. Com 

a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, estimado 

em 72 horas, junte-se nos autos. Restando frustrada a tentativa de 

penhora, intime-se a parte devedora para que, no prazo 15 dias, indiquem 

quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se for o 

caso, certidão negativa de ônus. Esgotado o prazo concedido ao devedor, 

intime-se a parte credora para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos 

autos e, caso necessário, diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em 

busca de imóveis disponíveis para penhora, ou especifique outros bens 

móveis para penhora, sob pena de arquivamento. Havendo êxito na 

tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Com a 

apresentação dos Embargos à Execução, intime-se a parte credora para 

que, no prazo de 15 dias, também se manifeste e requeira o que entender 

de direito, sob pena de preclusão. Designe-se audiência de conciliação. 

Com fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC, aplicado ao caso concreto de 

forma analógica, advirto as partes que o não comparecimento injustificado 

será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça. Cumpra-se. 

Às providências. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVESTRE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002613-91.2019.8.11.0045. REQUERENTE: GERALDO SILVESTRE DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco 

comprovou os motivos de sua ausência, evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-66.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOSAN SANSAO DE LUZ ALMEIDA VERAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010639-66.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: SALOSAN SANSAO DE LUZ ALMEIDA VERAS Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, para que surtam os regulares 

efeitos jurídicos e de direito. Ante o cumprimento integral da obrigação, a 

extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe, consoante 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Dessa 

forma, declaro RESOLVIDO O MÉRITO da ação, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civi e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Arquive-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-24.2019.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002902-24.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO ANTONIO DA SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE 

BIOCOMBUSTIVEIS LTDA Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que 

dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 

do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005384-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CAMPOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005384-42.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA CAMPOS DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que 

dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 

do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005386-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005386-12.2019.8.11.0045. REQUERENTE: LUCINEIDE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, apesar de devidamente intimada, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de 

sua ausência, evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n.º 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que 

dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e 

eventuais despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 

do mesmo Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003335-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003335-62.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010276-11.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

EVANDES NOURA DE LIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010276-11.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - ME, EVANDES 

NOURA DE LIRA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da obrigação, a 

extinção da execução de título extrajudicial é medida que se impõe, 

consoante regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto 

isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Proceda-se a baixa na 

restrição RENAJUD da motocicleta bloqueada em Id. 19890515. 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010132-03.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ELIEL AMANCIO DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

Fundamento e Decido. Preliminarmente, considerando que o instituto 

jurídico da impugnação ao cumprimento da sentença não se aplica ao rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do artigo 52, inciso 

IX, da Lei nº 9.099/95, CONVERTO, de ofício, a petição de impugnação ao 

cumprimento da sentença em EMBARGOS À EXECUÇÃO. Com efeito, tal 

medida mostra-se necessária diante dos princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, que orientam o rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme artigo 2º de aludida 

legislação, aliado aos princípios da instrumentalidade das formas e do 

aproveitamento dos atos processuais, dispostos nos artigos 277 e 283 do 

Código de Processo Civil. Da proposta de acordo. Da atenta leitura do 

caderno processual sobressai nitidamente que a alegada realização de 

acordo, se realmente houve, não ultrapassou a fase de negociações 

preliminares; sequer chegou a ser apreciada pelo Juízo, muito menos 

homologada, a teor do art. 515, inc. III, do CPC. Com efeito, a parte 

devedora poderia desistir da tratativa e prosseguir na execução sem 

óbices. Inexiste qualquer vinculação do executado a um início de acordo 

que não conta do processo e que não foi homologado. A propósito, tal 

entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que o acordo não homologado judicialmente é 

simples manifestação de vontade e carrega manifesta ineficácia como 

título executivo, não se constituindo em obrigação exigível judicialmente 

por meio de ação executiva (STJ, AgRg no REsp 1269364/RJ). Ainda: 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. EXECUÇÃO. ACORDO NÃO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMO 

TÍTULO JUDICIAL. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL 

NÃO PREVISTA. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 

PRINCÍPIO PAS DE NULLlTÉ SANS GRIEF. 3. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de que "a 

ausência de homologação judicial do instrumento de transação, por si só, 

não retira do documento o caráter de título executivo, embora lhe subtraia 

a possibilidade de execução como título judicial" (REsp n. 1.061.233/SP, 

Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2011, 

DJe 14/9/2011). 2. O sistema das nulidades processuais é informado pela 

máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade 

sem prejuízo. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no 

AREsp: 1098396 MG 2017/0106044-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 29/06/2018) À luz destas considerações, é forçoso 

concluir que o pedido não deve ser acolhido, porquanto ausentes 

elementos mínimos a indicar tanto a existência quanto a validade da 

conclusão da transação que encerraria a contenda em termos distintos 

daqueles fixados judicialmente. Da cobrança de multa (astreintes) O 

embargante alegou em suas razões a impossibilidade de execução de 

multa por descumprimento de decisão judicial. Pois bem. No que concerne 

à cobrança de astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial 

para a exclusão do nome da exequente dos serviços de proteção ao 

crédito, verifico, de plano, que tal pedido não merece prosperar. A Súmula 

410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “a prévia intimação pessoal do 

devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” In casu, observo 

que a parte embargante (BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO) não foi intimada pessoalmente para cumprir a referida 

obrigação a partir da decisão de Id. 10202629, que fixou o valor da multa 

coercitiva. Logo, inexistindo prévia intimação pessoal da parte que deveria 

cumprir a obrigação, requisito este indispensável para a aplicação da 

multa, impõe-se reconhecer a inexigibilidade das astreintes. Neste sentido: 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM 

O NOVO CPC. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "é 

necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e 

após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da 

Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em 

vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não 

providos" (EREsp 1360577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃ, Corte Especial, DJe 07/03/2019) (Grifo nosso). PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA 

FIXADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA E 

PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. 1. Recurso 

especial interposto e, 08/09/2015. Julgamento segundo o CPC/73. 2. O 

reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, a luz da 

Súmula 7 deste STJ. 3. Sob a égide do CPC/73, este STJ consolidou o 

entendimento de que somente é possível a exigência de multa pelo 

descumprimento de obrigação de fazer quando a parte a ela obrigada for 

intimada pessoalmente, não sendo suficiente a intimação de seu patrono. 

Inteligência da Súmula 410 do STJ. 4. Agravo conhecido para negar 

provimento ao recurso especial.? (STJ ? Terceira Turma. AgInt no AREsp 

885.035, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 31/05/2017) (Grifo nosso). 

Destarte, ausente a comprovação da intimação pessoal do 

embargante/executado para o cumprimento da obrigação de fazer, de 

rigor o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Nestes termos, 

visando evitar nova discussão sobre o tema e, conforme cálculo de 

atualização elaborado pela assessoria do Juízo no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), o valor corrigido da 

condenação importa em R$ 10.878,32 (dez mil oitocentos e setenta e oito 

reais e trinta e dois centavos), tudo conforme os parâmetros do título 

judicial. Vale destacar, que a partir do bloqueio via BACENJUD, cessa para 

o devedor a responsabilidade pelo pagamento dos juros e da correção 

monetária que devem incidir sobre a quantia bloqueada após a constrição 

(Resp 1.348.640/RS). Por conseguinte, considerando que o valor constrito 

é mais que suficiente ao adimplemento da obrigação (depósito no valor de 
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R$50.265,19 – Id. 22365676), deverá o excesso ser levantado pela 

executada/embargante, sem prejuízo da parte devida ao exequente. Ante 

o exposto, ACOLHO os presentes embargos à execução, reconhecendo a 

incidência da Súmula nº 410 do STJ para afastar a cobrança da astreinte. 

nos termos da fundamentação supra, EXTINGUINDO o feito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil, aplicado, por analogia, à 

hipótese. Após o trânsito em julgado desta, determino o levantamento da 

penhora efetivada, expedindo-se os competentes mandados de 

levantamento judicial, em relação à constrição em Id. 22365676, um no 

valor de R$ 10.878,32 (dez mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e 

dois centavos) em favor da parte exequente, e o excedente em favor da 

executada, todos com os devidos acréscimos legais. Não havendo nada 

pendente de cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO FLORES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Intimada a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, a emendar a inicial para emendar à inicial, assinalando o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o advogado da parte junte aos autos 

mandato válido, outorgando-lhe poderes para postular em nome deste, 

com a devida assinatura a rogo, subscrito por duas testemunhas, ou 

instrumento público, deixou de fazê-lo, infringindo o disposto nos artigos 

320, cc 321, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com 

amparo nos artigos 330, inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001163-16.2019.8.11.0045. REQUERENTE: AILTON ADRIANO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente 

a lide, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil, vez 

que os elementos constantes dos autos dispensam a produção de outras 

provas, notadamente a realização da audiência de instrução. 

Primeiramente, destaco que em consulta realizada nesta data 

(24.03.2020), no site da OAB Nacional (https://cna.oab.org.br), foi possível 

aferir que o advogado constituído nos autos encontra-se regular perante o 

órgão de classe, razão pela qual julgo a causa. De outro lado, os 

documentos que instruem a petição inicial são hábeis ao julgamento da 

causa, tendo possibilitado a apresentação de defesa pelo requerido, tendo 

a parte requerida demonstrado resistência à pretensão da parte autora. 

No mérito, o reclamante alegou desconhecer a origem da inscrição do seu 

nome no cadastro de devedores, tendo a requerida como credora da 

quantia de R$ 194,21 (cento e noventa e quatro reais e vinte e um 

centavos), consubstanciado no contrato 0287685635, que deu origem à 

inclusão do nome do reclamante no rol de inadimplentes. A parte 

requerida, por sua vez, alegou a inexistência de nexo de causalidade, 

assim como a inexistência de conduta ilícita, bem como a ausência de 

moral indenizável. E defendeu, assim, a regularidade da contratação do 

serviço e, consequentemente, a regularidade do apontamento em nome do 

reclamante. Com efeito, a parte requerida apresentou contestação 

genérica e em nenhum momento apresentou documento que comprove a 

contratação de serviços pelo autor, a exemplo: extrato de faturas de 

cobranças de eventuais serviços contratados e não quitados ou até 

mesmo contrato de prestação de serviços de telefonia, bem como de 

históricos de utilização dos serviços e histórico de pagamentos, o que, em 

tese, afastaria a hipótese de fraude. Entretanto, não há prova nos autos 

de que efetivamente houve contratação de serviços que confere 

legitimidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro de 

inadimplentes. Pelo contrário, nada nada há prova material nos autos que 

confere legitimidade da negativação do nome do reclamante no rol de 

inadimplentes, ônus do qual não se desincumbiu a reclamada (art. 373, inc. 

II, do CPC). A simples menção a respeito da contratação do serviço ou 

referências a respeito da contratação não serve de prova contra o 

reclamante para eximir a requerida da responsabilidade pela inclusão 

indevida do nome do autor no cadastro de devedores. Portanto, a parte 

requerida é plenamente responsável pela informação mantida no rol de 

inadimplentes em relação aos dados da autora, porque não logrou êxito em 

comprovar a legalidade da cobrança, assim como não logrou êxito 

comprovar a legalidade da inscrição do nome do reclamante no cadastro 

de inadimplentes porquanto não há provas acerca da efetiva contratação 

do serviço. Além disso, via de consequência é a declaração de 

inexigibilidade da dívida de R$ 194,21 (cento e noventa e quatro reais e 

vinte e um centavos), consubstanciado no contrato 0287685635, devendo 

a requerida promover o cancelamento da respectiva anotação indevida 

sobre o nome do autor no cadastro de inadimplentes. Consequentemente, 

o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a requerida não provou 

que a informação de inadimplência em nome do reclamante tenha sido 

regular, circunstância causadora de abalo psíquico na pessoa. Cediço que 

para a caracterização do dano moral não se exige prova de perturbação 

íntima do ofendido. Ela se passa no interior da personalidade e existe in re 

ipsa e, portanto, trata-se de presunção absoluta. Não necessita a parte 

autora comprovar que suportou sofrimento, que sofreu constrangimentos, 

humilhações e etc. pelo fato da negativação no cadastro de devedores. 

No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC), que houve inscrição irregular no cadastro 

restritivo de crédito causadora de transtornos em sua personalidade. 

Reconhecido o dano moral, impõe-se a mensuração da reparação, 

considerando os critérios adotados pela doutrina e jurisprudência. Assim, 

considerando as capacidades financeiras do autor e da requerida; o grau 

da lesão verificada (inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio 

da irreparabilidade do dano moral, pois na verdade se busca levar tão 

somente a sensação de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da 

medida, que servirá para que o requerido adote maiores cautelas nos 

comportamentos futuros visando não reincidir novamente em fatos dessa 

natureza; a título de indenização fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por AILTON ADRIANO DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida, objeto da presente ação, no valor de R$ 194,21 

(cento e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), consubstanciado 

no contrato 0287685635), devendo a requerida promover o cancelamento 

e a exclusão da respectiva anotação indevida sobre o nome do autor no 

cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) e; (ii) CONDENAR o requerida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a 
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partir do evento danoso, ou seja, a contar da data de inscrição indevida do 

nome do autor no cadastro de devedores (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não efetuado o 

pagamento no prazo do artigo 523 do CPC, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o crédito atualizado até o efetivo pagamento. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON MARTINS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000100-19.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSON MARTINS 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Primeiramente, afasto a preliminar de falta de interesse processual de agir 

arguida pela parte requerida, já que a parte autora narrou os fatos, 

discorreu sobre a causa de pedir e formulou pedido certo e determinado 

em face da requerida, sendo que, diante da teoria da asserção, a ação 

não é carente. Assim, atesto a presença dos pressupostos processuais e 

das condições da ação. Não há necessidade da produção de prova oral 

em audiência, tampouco de outras diligências complementares. Portanto, 

passo a apreciar o mérito da demanda na forma do artigo 355, inc. I, do 

Código de Processo Civil. Inicialmente, destaco que a relação entre as 

partes está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, consoante 

entendimento consolidado na Súmula n. 29 do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Deste modo, incumbia a instituição bancária requerida, a fim 

de afastar a sua responsabilidade, provar a inexistência de falha na 

prestação de serviços ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Contudo, conforme se verifica dos autos, nada foi trazido aos autos pelo 

requerido que pudesse refutar as alegações do demandante. No caso dos 

autos, pela análise do conjunto probatório, restou demonstrada a falha nos 

serviços prestados pelo requerido, que, mesmo após receber o valor 

integral do débito, no dia 20.09.2019, conforme demonstrativo do extrato 

bancário anexado aos autos e confirmado pelas partes. O vencimento da 

primeira parcela do contrato estava prevista para o dia 25.09.2019, porém, 

antes do vencimento a parte autora quitou o contrato de empréstimo. 

Inobstante a quitação do empréstimo, o banco requerido continuou 

descontando o pagamento diretamente na folha de pagamento do servidor, 

embora posteriormente tenha restituído os valores descontados ao 

reclamante mediante depósito em conta. Portanto, ficou demonstrada a 

falha na prestado do serviço, que mesmo tendo recebido a quitação dos 

valores continuou debitando na conta do servidor a parcela do 

empréstimo, não tendo providenciado a baixa da quitação. A quitação 

impôs ao requerido a responsabilidade de realização da baixa do 

empréstimo imediatamente, fato este que não ocorreu, conforme ficou 

demonstrado nos autos. Assim, não há como negar que a conduta do 

requerido, agindo com desídia pelo fato de não ter dado baixa ao 

empréstimo feito pelo autor em tempo hábil, não o fazendo por razões 

injustificadas, causou inúmeros prejuízos ao reclamante. As questões 

burocráticas alegadas pelo requerido só reforçam sua desídia quanto ao 

dever de ter providenciado a baixa da quitação do empréstimo. Desta 

forma, portanto, certo é que os fatos ocorridos deveriam ser evitados pelo 

requerido, mormente fosse diligente na prestação de seus serviços, 

sendo que a situação vivenciada pelo autor poderia ter sido evitada, 

devendo o requerido assumir os riscos inerentes à sua atividade, nos 

termos do quanto preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Diante disso, entendo que os elementos são aptos a indicar que o autor 

sofreu danos em sua esfera extrapatrimonial, pois o reclamante, após ter 

quitado a dívida decorrente do contrato de empréstimo bancário com a 

instituição financeira requerida, privou-se de seus ganhos habituais em 

razão da conduta do réu, sendo de rigor a procedência do pedido de 

condenação do requerido em danos morais, porém, apenas com a 

ponderação de que não no valor indicado na exordial, pois 

desproporcional para o caso presente. Dentro dos critérios que devem ser 

relevados pelo Julgador para a justa fixação da indenização, cabe 

destacar, ainda, a gravidade do fato, o grau de culpa e a capacidade 

econômica do ofensor. Na hipótese, considerando o destacado, não pode 

perder de vista o caráter punitivo-pedagógico também esperado na 

condenação. Portanto, cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de 

maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito 

educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e 

o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação 

no círculo social e apela extensão do dano suportado, deve sentir-se 

razoável e proporcionalmente ressarcida. Nestas circunstâncias, 

considerando os elementos acima discriminados, fixo o valor da 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), até porque os valores 

descontados indevidamente do autor foram restituídos pelo banco ao 

reclamante. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por ANDERSON MARTINS 

ARAÚJO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., e condeno o requerido 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação 

por dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação. Consequentemente, julgo o mérito 

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005073-51.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE CRISTINA SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005073-51.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ARIADNE CRISTINA SIQUEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. O feito comporta julgamento antecipado por se referir a 

matéria de direito, dispensando dilação probatória nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. A preliminar de conexão arguida 

pelas requeridas, não merece acolhimento. Isso porque não se trata de 

ações idênticas, vez que, nestes autos, o polo ativo é diverso da pessoa 

do polo passivo do processo 1005076-06.2019.8.11.0045, motivo pelo 

qual deixo de acolher o pedido quanto à conexão das ações. De outro 

lado, de igual modo, não prospera a preliminar de ilegitimidade de parte 

arguida pelas requeridas, pois, como é sabido, com no princípio da 
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solidariedade previsto no CDC, evidencia-se a sua participação na relação 

contratual em análise, que permitiu que a reclamante comprar passagem 

aérea para a viagem, sendo, pois, evidente a legitimidade passiva de todas 

as requeridas para responder por danos sofridos pelo consumidor no 

âmbito do contrato de transporte aéreo, em virtude de sua participação na 

cadeia de consumo. Além disso, não se trata apenas de compra de 

passagem aérea, o que por si só afastaria a legitimidade das empresas 

requeridas; mas de pacote turístico, razão pela qual as requeridas 

respondem perante o consumidor pelo serviço defeituoso. No mérito, 

trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em razão 

de cancelamento de voo da companhia aérea Avianca contratados pela 

parte autora, cuja reclamante teve de remarcar o voo anteriormente 

contratado diretamente na agência das requeridas. De início, aplica-se ao 

presente caso o disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois os 

autores adquiriram os serviços das requeridas, na qualidade de 

destinatários final, no âmbito da referida relação contratual mantida entre 

as partes. Outrossim, nos termos do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor, havendo mais de um responsável Os documentos que 

instruem a petição inicial, comprovam a aquisição das passagens e seus 

respectivos valores e número de passageiros. Além disso, é possível 

aferir ser incontroverso o cancelamento do voo agendado anteriormente 

para o dia 10.05.2019, cujo retorno para o dia 15.05.2019 ficou como 

adquirido pela escolha da passageira. Tais fatos evidenciam a deficiente 

prestação de serviços, ensejando a indenização de acordo com as regras 

do CDC, bem como as resoluções da ANAC por não ter proporcionado à 

passageira o devido cumprimento do serviço, ainda que tenha feito a 

remarcação da passagem porque a autora teve excluído do pacote de 

anteriormente adquirido dois dias de sua viagem. Tem-se, no caso, a 

responsabilidade objetiva da empresa aérea, conforme previsão contida 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e em garantia ao 

princípio consumerista da segurança. Admite-se, em tese, a exclusão da 

responsabilidade apenas quando comprovada a hipótese de caso fortuito 

ou força maior, conforme previsto nos artigos 734 e seguintes do Código 

Civil, não tendo a empresa demonstrado nada nesse sentido. O fato de a 

companhia aérea ter entrado em falência não exclui a responsabilidade 

das requeridas. Como se vê, o conjunto probatório colhido é seguro para 

autorizar a procedência da ação. O Supremo Tribunal Federal no RE n. 

636.331 asseverou que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da 

República, as normas e os tratados internacionais limitadores da 

responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (STF. Plenário, RE 

636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 7666618/SP, Rel. Min. Roberto 

Barroso, julgado em 25/05/2017). Sem destaque no original. No entanto, 

esse entendimento se aplica apenas no que tange aos danos materiais, 

não incidindo o limite da indenização disciplinada nas Convenções quanto 

aos danos morais, que são abrangidos pela regra geral do Código de 

Defesa do Consumidor. Quanto ao valor da indenização, para fixação do 

dano moral, à vista de inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Por outro lado, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Analisando o caso 

concreto, de rigor a condenação das requeridas em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor que reputo justo para o caso apresentado. III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

reclamação cível proposta por ARIADNE CRISTINA SIQUEIRA GONÇALVES 

em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A., 

e AM AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., e condeno as requeridas 

solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362doSTJ), acrescidos de juros 

de mora de 1% a.m., contados da citação (art. 405 do CC/02). 

Consequentemente, resolvo o mérito do processo na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 523 do 

CPC), incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito atualizado até 

o efetivo pagamento. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Em síntese, alega o Autor que é acadêmico do curso de Psicologia 

na instituição de ensino Ré, cursando o 3º semestre, tendo aderido ao 

Novo PEP (Parcelamento Estudantil Privado) no percentual de 30 % (PEP 

30). Alega que se encontra adimplente com as mensalidades do curso, 

porém mesmo assim a instituição de ensino Ré estaria efetuando cobrança 

de valores de mensalidades sem o devido respaldo legal, tendo de forma 

indevida negativado seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. 

Que tais fatos teriam lhe ocasionado prejuízos de ordem moral. Integrado à 

lide, a Reclamada, em sede de contestação, aponta que o débito é devido, 

não cometendo qualquer ato ilícito passível de indenização por danos 

morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

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

dilação probatória. MÉRITO É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado bem como 

os comprovantes de pagamentos das parcelas com o fim de demonstrar 

que se encontrava adimplente. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Em sede de defesa colaciona a 

Ré extrato financeiro com várias parcelas em aberto, no entanto, nota-se 

que todas as parcelas que se encontram em aberto ainda não venceram 

e, portanto, não podem ser cobradas de maneira antecipada sem qualquer 

motivo. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar, 

incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras 

palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem 

afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um 

fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 
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órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante 

ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização 

por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para 

apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Integrado à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aponta que 

ao realizar a busca pelo CPF da autora, não tem nenhuma unidade tão 

pouco CPF da mesma registrada no sistema e, ainda, que não há qualquer 

ato ilícito passível de indenização por danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

MÉRITO É incontroverso nos autos que a autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a inexistência de cadastro ou UC da Autora. Contudo, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório pois não trouxe aos autos motivo da 

inclusão no rol de inadimplentes, fato este que ocorreu e restou 

comprovado em id: 28178354 Assim, limitar-se a informar a existência de 

possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não 

pode provar, incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. 

Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. 

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse 

viés, não resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a 

manutenção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, 

devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta 

senda, o dano moral, decorre como corolário natural do ato ilícito praticado 

pela ré, o que restou sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, 

portanto, de outras provas. Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, restando provada a inserção indevida 

do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas 

de que tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice 

natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente 

lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 
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Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006368-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a 

autora insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Integrado à lide, a Reclamada, em sede de contestação, aduz que o 

débito é devido, não cometendo qualquer ato ilícito passível de indenização 

por danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004189-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004189-22.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANA FLAVIA PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANA FLÁVIA PEREIRA DE ALMEIDA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem resolução do 

mérito é medida que se impõe. No caso, dúvidas não há que a pretensão 

da parte autora se trata de reprodução de ação proposta anteriormente, 

qual seja: processo n. 1005168-81.2019.8.11.0045, que já foi objeto de 

sentença de mérito neste Juízo. Com efeito, ressai dos autos a identidade 

dos elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir, restando 

configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência. Aliás, 

trata-se de mesma dívida e contrato objeto de inscrição do nome da 

reclamante no rol de inadimplentes. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 337, § 1º do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou 

a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Aliás, 

estabelece o art. 485, inciso V, que ocorre a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, quando o juiz acolher a alegação da perempção, 

litispendência ou da coisa julgada. Ademais, dispõe ainda o § 3º do 

mencionado dispositivo legal (art. 485 do CPC), que o juiz conhecerá de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a 

sentença de mérito, da matéria constante dos nºs IV, V, VI e IX. Assim, 
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uma vez demonstrado de forma evidente a ocorrência de litispendência, 

pois se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido, outro 

caminho não há a não ser reconhecer de ofício, com a consequente 

extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, reconheço o 

instituto jurídico da litispendência entre os processos e, por consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos 

artigos 337, § 1º e 485, inciso V, e § 3º, do Código de Processo Civil. Com 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 24 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-65.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE FERNANDES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000375-65.2020.8.11.0045. REQUERENTE: ANNE CAROLINE FERNANDES 

NERES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, porquanto a questão de mérito é unicamente de direito e os 

fatos relevantes para o seu deslinde têm prova documental encartada aos 

autos, prescindindo da produção de outras provas em audiência. Os 

documentos que instruem o pedido inicial são suficientes para que a parte 

requerida exerça o contraditório, tanto que apresentou contestação de 

mérito a respeito dos fatos demonstrando resistência ao pedido da 

reclamante. Além disso, em ação de indenização por danos morais não se 

exige o esgotamento da via administrativa para a propositura de ação e, 

também porque, salvo raras exceções, não se trata de requisito para que 

a pessoa tenha acesso ao Poder Judiciário. Com efeito, embora a relação 

havida nos autos seja de consumo e, portanto, disciplinada pelo Código de 

Defesa do Consumido, não significa decisão automática e favorável a 

parte autora/consumidora na relação havida, sobretudo quando há 

documentos que devem ser analisados estritamente no caso. A 

reclamante alegou desconhecer a origem da dívida objeto de inscrição do 

seu nome no rol de inadimplentes no valor de R$ 259,17 (duzentos e 

cinquenta e nove reais e dezenove centavos), vinculado ao contrato 

0362052517, sob o argumento de que não contratou os serviços da 

requerida, defendendo, portanto, a irregularidade do apontamento em seu 

nome. A requerida, por sua vez, defendeu a existência de relação jurídica 

entre as partes e coligou aos autos documentos que comprovam a 

contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel 

consubstanciado no demonstrativo de utilização dos serviços 

disponibilizados/liberados na respectiva linha telefônica (65) 998131087, 

bem como no histórico de faturas geradas em razão da utilização dos 

serviços de telefonia. Além disso, há informação nos autos que deve ser 

levada em consideração de que houve a realização de pagamentos de 

faturas geradas em razão da utilização dos serviços disponibilizados na 

linha telefônica (65) 998131087, circunstância incompatível com a fraude, 

vez que o estelionatário contrata em nome de terceiro de boa-fé 

justamente com a intenção de não pagar pelo serviço. Portanto, além de 

demonstrar a existência de relação jurídica que a reclamante alegou 

desconhecer, demonstrou a reclamada que a parte autora encontra-se 

inadimplente com o pagamento das faturas das contas de telefonia, 

afastando a hipótese de fraude. O histórico da utilização do serviço 

demonstra, sem dúvida, a contratação do serviço, tendo a requerida 

atuado no exercício regular de direito legalmente reconhecido. Até porque 

há evidências de que o serviço foi utilizado de maneira substancial e por 

longo período, sem qualquer interferência externa. Como é lógico, cabia a 

parte autora demonstrar a evidenciação de que as faturas de consumo 

dos serviços de telefonia móvel foram quitadas, por meio da exibição de 

recibos circunstanciados. Legítima, portanto, a atuação da reclamada 

inscrever as dívidas aludidas nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro 

lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a 

requerida, já que tal obrigação não era sua. Por arremate, há de se 

ressaltar ainda que em sede de impugnação à contestação a parte autora 

se ateve a fatos genéricos e não contestou as faturas, pagamentos 

realizados e acompanhado do histórico de utilização do serviço anexado 

nos autos, não tendo a reclamante se desincumbido do ônus que lhe 

competia (art. 373, inc. I, do CPC). Por fim, há de ser destacado que 

atualmente os serviços de telefonia móvel não se contrata apenas de 

maneira presencial, mas existem inúmeras formas de contratação, a 

exemplo de um simples chamado ou simples ligação seja do cliente ou da 

operadora que oferece o serviço. Se houver o aceite do consumidor, o 

contrato está efetivado a partir do momento da disponibilização do serviço. 

Entretanto, não há nos autos informação ou prova de que a autora tenha 

extraviado seus documentos, ou que tenha sido objeto de furto ou roubo, 

afastando, portanto, qualquer suspeita quanto eventual fraude na 

contratação dos serviços. Além disso, o histórico de utilização do serviço 

trazido aos autos pela requerida não se trata de simples print de tele 

sistêmica; mas histórico real de prova de que houve a contratação e 

utilização do serviço. Logo, não tendo havido prova da ausência de 

contratação do serviço de rigor a improcedência dos pedidos. Por fim, há 

que ser reconhecido à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois 

ficou evidente que se utilizou do processo de maneira indevida, 

objetivando fim diverso daquele que se espera de uma tutela jurisdicional 

justa. Para tanto, inclusive, alterou a verdade dos fatos, questionando a 

existência da dívida e a inscrição do seu nome no cadastro de devedores, 

quando, na realidade, efetivamente contratou o empréstimo mediante a 

utilização de senha pessoal em seu benefício. Assim, verificada a 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 do Código de 

Processo Civil, deve o reclamante ser condenado ao pagamento de multa - 

diante do dever de comportamento ético das partes - equivalente a 2% do 

valor atribuído à causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente 

corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 81 do CPC, 

além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. Além disso, há de ser acolhido o 

pedido contraposto para reconhecer a existência de relação jurídica entre 

as partes e, consequentemente, o direito da instituição bancária receber o 

crédito que lhe devido, o qual totaliza a cifra de R$ 259,17 (duzentos e 

cinquenta e nove reais e dezenove centavos), vinculado ao contrato 

0362052517. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por ANNE CAROLINE 

FERNANDES NERES em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., na forma 

fo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado pela requerida, e condeno a reclamante ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 

e 81 do Código de Processo Civil, equivalente a 2% do valor atribuído à 

causa, em favor da parte reclamada, tudo devidamente corrigido até o 

pagamento, consoante o disposto no artigo 81 do Código de Processo 

Civil, e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da 

causa em favor do patrono da requerida. Além disso, condeno o 

reclamante ao pagamento de R$ 259,17 (duzentos e cinquenta e nove 

reais e dezenove centavos), vinculado ao contrato 0362052517, em razão 

do inadimplemento de contrato de serviços de telefonia móvel referente a 

linha telefônica (65) 998131087, sobre o qual incide correção monetária e 

juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento da dívida. 

Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). A isenção de custas e 

despesas processuais nesta fase processual não isenta o autor quanto 

ao pagamento da multa por litigância de má-fé fixados nesta sentença. 

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de março de 2020. César Lima de 

Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-93.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000205-93.2020.8.11.0045. TESTEMUNHA: ELIANE DA SILVA LUCAS 

COFFI LIRIO TESTEMUNHA: OI S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de 

Processo Civil, vez que há necessidade da produção de prova oral em 

audiência, tampouco de outras diligências complementares. A reclamante 

alegou que possuía contrato de prestação de serviços de telefonia fixa 

com a empresa requerida, mas ao solicitar a alteração de endereço da 

linha a reclamada alegou que não havia porta no endereço solicitado para 

a fazer a transferência, razão pela qual o serviço foi cancelado. Porém, 

inobstante o serviço ter sido cancelado a requerida incluiu o nome da 

autora no rol de inadimplentes, por dívida decorrente do contrato que havia 

sido cancelado. Em sede de contestação, a requerida defendeu a 

regularidade da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes 

sob o argumento de que trata-se de dívida oriunda do contrato, oriunda de 

fatura não adimplida pela autora. Com efeito, em que pese os argumentos 

da requerida, não há nos autos nenhuma prova quanto à notificação da 

reclamante sobre a referida dívida, já que a autora alegou que o serviço 

havia sido cancelado, razão pela qual não haveria dívida em aberto em 

relação ao contrato de telefonia. Assim sendo, inexiste prova material nos 

autos a fim de conferir a legitimidade da negativação do nome da 

reclamante no rol de inadimplentes, ônus do qual não se desincumbiu a 

reclamada (art. 373, inc. II, do CPC). A simples menção a respeito de dívida 

não adimplida do serviço ou referências a respeito da contratação não 

serve de prova contra a reclamante para eximir a requerida da 

responsabilidade pela inclusão indevida do nome da autora no cadastro de 

devedores, vez que a autora é a parte hipossuficiente na relação 

consumerista. Portanto, a parte requerida é plenamente responsável pela 

informação mantida no rol de inadimplentes em relação aos dados da 

autora, porque não logrou êxito em comprovar a legalidade da cobrança, 

assim como não logrou êxito comprovar a legalidade da inscrição do nome 

da reclamante no cadastro de inadimplentes porquanto não há provas 

acerca da efetiva de inadimplência do serviço, mesmo após o 

cancelamento. Aliás, se a linha não foi transferida de endereço por 

ausência de porta naquela localidade, a autora não pode ser 

responsabilizada pelo serviço defeituoso da reclamada. Logo, a cobrança 

feita sem a contraprestação do serviço é indevida. Assim sendo, a 

consequência é a declaração de inexigibilidade da dívida objeto de 

impugnação nos autos originada do contrato de telefonia havido entre as 

partes, devendo a requerida promover o cancelamento da respectiva 

anotação indevida sobre o nome da autora no cadastro de inadimplentes. 

Por outro lado, o dano moral no caso em apreço é evidente, pois a 

requerida não provou que a informação de inadimplência em nome do 

reclamante tenha sido regular, circunstância causadora de abalo psíquico 

na pessoa. Cediço que para a caracterização do dano moral não se exige 

prova de perturbação íntima do ofendido. Ela se passa no interior da 

personalidade e existe in re ipsa e, portanto, trata-se de presunção 

absoluta. Não necessita a parte autora comprovar que suportou 

sofrimento, que sofreu constrangimentos, humilhações, e etc. pelo fato da 

negativação no cadastro de devedores. No caso dos autos, a parte autora 

se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inc. I, do CPC), que 

houve inscrição irregular no cadastro restritivo de crédito causadora de 

transtornos em sua personalidade. Reconhecido o dano moral, impõe-se a 

mensuração da reparação, considerando os critérios adotados pela 

doutrina e jurisprudência. Assim, considerando as capacidades 

financeiras da parte autora e do requerido; o grau da lesão verificada 

(inscrição indevida no rol de inadimplentes); o princípio da irreparabilidade 

do dano moral, pois na verdade se busca levar tão somente a sensação 

de reparabilidade ao lesado; o caráter pedagógico da medida, que servirá 

para que o requerido adote maiores cautelas nos comportamentos futuros 

visando não reincidir novamente em fatos dessa natureza; a título de 

indenização fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). III. Dispositivo. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reclamação 

cível proposta por ELIANE DA SILVA LUCAS COFFI LIRIO em desfavor de 

OI S/A., para: (i) DECLARAR a inexigibilidade da dívida objeto da presente 

ação, devendo a requerida promover o cancelamento e a exclusão da 

respectiva anotação indevida sobre o nome da autora junto ao cadastro 

de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da intimação 

desta decisão, sob pena de multa diária que desde logo fixo em R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); e (ii) CONDENAR o requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e 

de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de março 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-22.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o 

autor insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu 

nome. Alega o Autor que teve seu nome inserido indevidamente nos 

cadastros negativos de crédito, em razão de fatura emitida pela Requerida 

no valor de R$ 173,67. Disse que referida fatura não é devida, pois se 

refere ao mês de agosto de 2019, o qual já havia fatura paga e que, 

embora tenha procurado a Requerida para solucionar o impasse, não 

conseguiu resolver o problema. Por discordar da referida negativação, 

ingressou com a presente ação postulando em sede liminar a retirada de 

seu nome junto ao referido órgão de restrição de crédito e, no mérito, seja 

declarada a inexistência da dívida, além de condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais Integrado à lide, a 

Reclamada, em sede de contestação, aduz que o débito é devido, não 

cometendo qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

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

dilação probatória. MÉRITO É incontroverso nos autos que o autor fora 

negativado por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. A 

reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base 

em irregularidades constatadas na UC do autor, restando procedente a 
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cobrança Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC do 

autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com provas hábeis como perícias de 

órgãos governamentais, e não somente perícia unilateral realizada pela 

própria Requerida. Não consta nos autos documentos capazes de aferir 

que o consumo não estava sendo registrado de maneira correta nem 

mesmo comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo para constatação da fraude, é 

necessário pericia de institutos governamentais como o INMETRO, por 

exemplo. Nesse sentido, tenho que merece guarida a pretensão de 

desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, aferida 

unilateralmente pela requerida e não descrevendo os parâmetros 

utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que a fatura 

por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações da parte 

requerida não podem prevalecer, eis que, esta alega a existência de 

irregularidade no medidor de energia do requerente, porém, tais alegações 

isoladamente não constituem fundamento para a cobrança excessiva sem 

a devida comprovação necessária de tal irregularidade. Nesse viés, não 

resta outra alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do 

nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida 

tomar todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante 

ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio 

judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[1]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, bem como todo o tempo em que a Requerente 

permaneceu com o seu nome negativado tenho que a quantia de R$ 

4.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. 

Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003484-24.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE GOMES LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G COMERCIO DE VEICULOS RIO PRETO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO EDUARDO BATISTA LEITE OAB - SP227928 (ADVOGADO(A))

MURIELLE PEREIRA AMARAL OAB - SP417386 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003484-24.2019.8.11.0045. INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE GOMES 

LIMA REQUERIDO: D G COMERCIO DE VEICULOS RIO PRETO LTDA - ME 

Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil, vez que há necessidade da 

produção de prova oral em audiência, tampouco de outras diligências 

complementares. Em se tratando de relação consumerista, o autor pode 

optar pelo foro próprio de seu domicílio, ainda que conste no contrato o 

foro de eleição, de modo que este Juízo é competente. Quanto à preliminar 

de ausência de interesse processual, o autor narrou os fatos e a causa 

de pedir, cujo pedido é legitimamente possível. Além do mais, o interesse 

do autor está ligados diretamente à teoria da asserção e que será 

analisado em conjunto nesta decisão. Restou incontroverso de acordo 

com a documentação aportada aos autos, que o autor adquiriu um veículo 

usado na garagem de veículos da parte requerida, cujas partes fixaram o 

valor de R$ 80.190,00 (oitenta mil e cento e noventa reais), sendo um 

veículo da marca BMW/320I, ano/modelo 2013/2014. De acordo com as 

informações narradas pelo autor na petição inicial, o vendedor lhe garantiu 

que os pneus do veículo eram originais, com a tecnologia “run flat”, que 

suporta rodar sem ar por até 80km, conforme informação disposta no 

manual do veículo. Porém, ao retornar de uma viagem de Cuiabá o autor 

acabou atingindo um buraco na pista de rolamento e próximo à cidade de 

Rosário Oeste, foi quando percebeu que os pneus não tinham a tecnologia 

informada pelo vendedor, tratando-se, portanto, de pneus comuns. Com 

efeito, assiste razão a parte requerida. Isso porque o autor assinou o 

contrato cujas informações são bem claras ao prever que não havia 

garantia para os pneus do veículo, induzindo à crença de que não se 

tratava de peças originais, mas sim usadas. Aliás, o autor adquiriu um 

veículo usado cujo desgaste natural é esperado para todo e qualquer bem. 

No mais, não há prova nenhuma nos autos de que o vendedor tenha 

repassado ao autor a informação de que os pneus do veículo adquirido 

eram originais com a tecnologia “run flat”. Pelo contrário, o contrato de 

compra e venda assinado pelo autor é muito claro ao especificar e trazer 

a informação de que o autor examinou o veículo e que teria sido informado 

quanto à inexistência de garantia, inclusive com menção aos pneus. Logo, 

trata-se de veículo usado, com algumas peças sem garantia (inclusive os 

pneus), cujo autor tinha pleno conhecimento dessa informação ao assinar 

o contrato de compra do veículo. Portanto, impõe-se a improcedência da 

pretensão do autor. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido formulado na reclamação cível proposta por CARLOS HENRIQUE 

GOMES LIMA em desfavor de DG COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, e 

julgo extinto o processo com julgamento do mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 24 de março de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo 

Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SCHIRMER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000043-98.2020.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO 

SCHIRMER SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo 

antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de 

Processo Civil, vez que há necessidade da produção de prova oral em 

audiência, tampouco de outras diligências complementares. Não se 

vislumbra, na espécie, necessidade de realização de perícia que afaste a 

competência deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento da ação. 

No mérito, em inspeção realizada por preposto da requerida no medidor de 

consumo de energia elétrica na residência da reclamante, restou 

constatado que esse equipamento apresentava violação (adulteração), 

cujo defeito acarretava medição de consumo de energia menor do que o 

real. A Lei n. 9.427/96 criou a Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL – atribuindo-lhe poder regulamentador, exercido, para o que 

interessa ao caso, através da Resolução n. 456/00, a qual estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem observadas 

pelas concessionárias. Referida norma estabelece o procedimento a ser 

adotado em caso de constatação de irregularidade na unidade 

consumidora. Ocorre que a mera lavratura unilateral de termo de 

ocorrência de irregularidade, não pode ser aceita judicialmente como 

prova incontroversa da irregularidade apontada e dos valores cobrados, 

sobretudo porque a consumidora afirmou que apenas recebeu notificação 

em relação a suposta irregularidade, mas não estava presente na 

inspeção. Embora haja a assinatura de uma suposta pessoa no Termo de 

Inspeção – TOI, a reclamante afirmou que não estava presente. O artigo 

72, inciso II, da citada resolução faculta ao consumidor a realização de 

perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado. Com 

efeito, é possível aferir que embora a reclamante não tenha participado da 

vistoria realizada em sua residência, foi conferido à parte autora a sua 

participação na perícia judicial no relógio medidor. Porém, a reclamante não 

compareceu na data e horário designados para a realização da perícia, 

tornando impossível sua realização (Id. 29976728). Portanto, operou-se a 

preclusão da prova pericial a fim de aferir a situação do relógio medidor. 

Somente com a realização dessa perícia poderia ser aferido se houve ou 

não violação ao equipamento de regula e faz a medição do consumo de 

energia elétrica na residência da reclamante. Entretanto, não houve pedido 

de dispensa da autora, tampouco houve justificativa para sua ausência à 

prova pericial. Logo, faz-se necessário reconhecer que a autora não 

logrou êxito em comprovar a regularidade do relógio medidor instalado em 

sua residência, e não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, 

inc. I, do CPC). Por consequência, é o reconhecimento da regularidade da 

cobrança do débito pela concessionária. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na reclamação cível proposta 

por MARIA CONCEIÇÃO SCHIRMER SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., o quer faço com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 24 de março de 2020. César Lima de Paula 

Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002818-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002818-23.2019.8.11.0045. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DE MATOS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E OU AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C TUTELA 

ANTECIPADA, entre as partes acima identificadas. Alega o Requerente 

que realizou, pelo programa do Governo do Estado do Mato, na 

denominada Caravana da transformação, uma cirurgia de catarata, no seu 

olho esquerdo, e por erro médico, houve atrofiamento e deslocamento de 

sua retina, deixando-o totalmente cedo do olho esquerdo. Afirma ainda 

possuir ainda glaucoma no olho direito, com processo de perda completa 

de visão. Relata que era trabalhador agropecuário em uma Fazend, 

contudo após perder a visão e, por não poder exercer as mesmas 

funções de antes, em razão de perda de parte de sua capacidade 

laborativa, foi dispensado em 2018. Relata, que chegou a procurar 

trabalho na região que se encontrava, porém sem êxito, que veio embora 

para cidade de Lucas do Rio Verde, por acreditar ser uma terra de 

grandes oportunidades, porém devido a doença e não tendo como operar 

máquinas, tratores, bem como se realocar no mercado de trabalho, devido 

à perda da sua visão e a sua idade já avançada, além de sua baixa 

escolaridade, não lhe restou alternativa a não ser acionar o poder 

judiciário. Dessa forma, requereu antecipação da tutela, para a concessão 

do benefício de Auxílio-Doença, ou, alternativamente, Aposentadoria por 

Invalidez. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial (ID n.º 

20885273), fora determinada a realização de perícia médica, bem como a 

citação da parte requerida e concedida a gratuidade de justiça. 

Regularmente citada, a autarquia ofertou Contestação (ID n.º 22027926), 

aduzindo que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício pleiteado. O Laudo Pericial aportou 

nos IDs n.º 24706067 e 24706073. O Requerente manifestou-se quanto ao 

laudo no ID n.º 25711461 Certificou-se no ID n.º 28195256 o decurso do 

prazo para o Requerente impugnar a contestação. Já no ID n.º 28195274 

fora certificado que a autarquia requerida não se manifestou quanto ao 

laudo. Os autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. É o 

relatório. Fundamento e decido. Como dito, trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E OU AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AUXÍLIO ACIDENTE C/C TUTELA 

ANTECIPADA, entre as partes acima identificadas. Primeiramente, cumpre 

ressaltar, que a matéria sub-judice não necessita de produção de prova 

em audiência, motivo pelo qual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Verifica-se 

que a controvérsia reside basicamente na comprovação da qualidade de 

segurado, bem como na incapacidade laboral do Requerente, provisória ou 

definitiva, capaz de ensejar o deferimento do pleito. Assim, diante do 

pedido manejado pelo Requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do beneficio formulado. 1. DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A Lei 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, prevê, em seu 

art. 42, o benefício de aposentadoria por invalidez, e auxílio-doença no 

artigo 59, nos seguintes termos: 1.1. Aposentadoria por invalidez Art. 42. 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. §1º A concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. 1.2. Auxílio-doença Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 348 de 798



carência exigido neta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. A qualidade de 

segurado, bem como o cumprimento da carência exigida demonstram-se 

incontroversos no presente caso, pelos documentos acostados, em 

especial o CNIS (ID n.º 22027927 - p. 03), onde se verifica que o 

Requerente verteu contribuições em número suficiente. Já a pericia 

médica realizada, laudo pericial acostado no ID n.º 24706073, identificou 

clinicamente que o Requerente sofre de Perda da visão bilateral, sem 

possibilidade de reabilitação, incapacitando-o desde julho de 2018, de 

forma permanente, definitiva e total (respostas constantes nos seguintes 

quesitos: 03, 08, 12, 16 e 20). Corroborando as informações prestadas 

acima pelo expert, os laudos e exames médicos particulares colacionados 

a inicial, confirmaram que o autor está acometido de doença que lhe 

impede de exercer suas atividades laborativas/habituais. Assim, 

devidamente comprovada à incapacidade laborativa permanente do 

Requerente e sua qualidade de segurado, de rigor se impõe o deferimento 

do pedido de aposentadoria por invalidez. Posto isto, JULGO PROCEDENTE 

a presente ação aviada por JOSÉ CARLOS DE MATOS em face do 

INSS–INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Concedo ao requerente 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 42 e seguintes 

da Lei 8.213/91, devido a partir da data da entrada do requerimento 

administrativo, qual seja, 16/07/2018 (Id. 220227927), visto que não há nos 

autos requerimento administrativo, descontadas as parcelas porventura já 

pagas a titulo de auxílio-doença no curso da ação e respeitada a 

prescrição quinquenal. DETERMINO desde já, ao requerido que proceda a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, 

sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento. Correção Monetária e Juros de Mora A Correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para 

as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. Em razão do princípio da 

sucumbência, tendo o requerido decaído na maior parte dos pedidos, 

condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, considerando que as parcelas em atraso não ultrapassaram o 

limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC. OFICIE-SE o 

INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, 

Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, 

Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da conversão 

do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, 

RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Proceda a secretaria 

com o necessário para o pagamento dos honorários do perito. Sem 

custas, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003460-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLEM CRISTINE TANAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003784-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS BARATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002401-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004486-29.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CEZAR CARVALHO BOTTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004787-73.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR JUNIOR CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO BOTTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NORVINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 349 de 798



Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006060-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA JAQUELINE CHRISTANI PAZ OAB - PR76778 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. D. O. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARIMI FERNANDA DE OLIVEIRA OAB - 053.396.679-52 

(REPRESENTANTE)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003490-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MORANDINI EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000490-61.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CEZAR DA LUZ PONTES OAB - GO34691 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKL AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ÁGUA BOA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000490-61.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000495-83.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000495-83.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000497-53.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO PROCOPIO POMPEU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000497-53.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000491-46.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. I. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLENE INACIO MACIEL OAB - 029.392.091-54 (REPRESENTANTE)

CELIA RIBEIRO DE ARAUJO OAB - GO11406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000491-46.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000492-31.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. C. (REQUERENTE)

J. O. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. S. (REQUERIDO)

O. D. S. A. (REQUERIDO)

H. D. S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000492-31.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000411-82.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS BENTO DE MORAES (REU)

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES (REU)

VALDIR ALVES JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000411-82.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Com fulcro nas 

normas dispostas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, 

visando conferir o efetivo contraditório, bem como evitar o proferimento de 

eventual decisão-surpresa, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da eventual inexistência do interesse de 

agir, ou ainda quanto à ilegitimidade do polo passivo, uma vez que afirma 

na narrativa dos fatos que os requeridos já desocuparam o imóvel em 

relação ao qual pleiteia a imissão na posse. 2 – Em seguida, REMETAM-SE 

os autos conclusos. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000508-82.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERCIO DE ASSIS ADORNO OAB - GO6950 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO LIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000508-82.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000510-52.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DIVINO QUEIROZ (REQUERENTE)

VALDIRENE PINTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

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

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000510-52.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000515-74.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO OLIVIO PESSINI (REQUERIDO)

JONAS ADRIANO PESSINI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000515-74.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000496-68.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE SUDRE DE SOUSA OAB - GO37372 (ADVOGADO(A))

MELINA BEQUER DE SOUSA OAB - 034.418.071-97 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. G. S. (REQUERIDO)

M. V. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000496-68.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000498-38.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. P. B. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000498-38.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-30.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. A. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000505-30.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000507-97.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. N. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. L. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000507-97.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000512-22.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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W. R. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELINDO PROVENSI OAB - TO4474 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. P. (REQUERIDO)

S. P. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000512-22.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000223-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000223-60.2018.8.11.0021 DECISÃO Inicialmente, sobreleva 

registrar que a presente decisão trata de matéria abarcada no rol previsto 

na Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do CNJ, ante a situação de 

anormalidade vivenciada pelo País, em face da necessidade de adoção de 

medidas para o enfretamento do COVID-19 (novo coronavírus). 1 – 

DEFERE-SE o pedido formulado pelo autor (id. 28340017), a fim que se 

promova o levantamento do numerário depositado em Juízo pela parte 

devedora, devidamente atualizado monetariamente (id. 28135201), 

mediante expedição de alvará, utilizando-se dos dados bancários 

informados na petição acima mencionada, tendo em vista ter sido anexado 

aos autos instrumento procuratório em atendimento às exigências legais 

(id. 11732958). 2 – Após, considerando que em sua manifestação a parte 

credora noticiou o cumprimento integral da obrigação, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito 

em Designação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000117-30.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO UREBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000117-30.2020.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais 

ajuizada por BENEDITO UREBE em face de BCV – BANCO DE CRÉDITO E 

VAREJO S/A, ambos qualificados no processo em epígrafe. As partes se 

manifestaram, noticiando a realização de acordo acerca do objeto desta 

demanda, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito 

(id. 29151318). Vieram os autos conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A presente demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

acordo (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as 

partes, denota-se que a avença foi firmada em observância à validade do 

negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser 

homologado por este Juízo. 1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA 

por sentença a transação celebrada entre as partes (id. 29151318), para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o 

processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. 2 – Custas e honorários advocatícios na forma 

convencionada. 3 – Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001796-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ACOLAMB LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001796-02.2019.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de busca 

e apreensão ajuizada por BANCO RODOBENS S.A. em face de 

CONSTRUTORA ACOLAMB LTDA- EPP, ambos qualificados no processo 

em epígrafe. Após a prática de alguns atos processuais, o autor se 

manifestou pelo desinteresse no prosseguimento do feito, requerendo a 

extinção e o arquivamento deste. Breve relato. Fundamenta-se e 

decide-se. Tendo em vista que o requerente se manifestou 

expressamente quanto à desistência de prosseguir com a presente 

demanda (id. 28216252), o processo deve ser extinto sem o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 1 – 

Ante o exposto, em vista do princípio da disponibilidade HOMOLOGA-SE 

por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE 

o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do 

CPC. Custas e despesas processuais pela parte autora, nos termos do 

art. 90 do CPC. 2 - Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. 3 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001589-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001589-37.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada c/c reparação por danos morais ajuizada por MARCOS 

BRASIL em face de TOKIO MARINE SEGURAODRA A/A, ambos 

qualificados no processo em epígrafe. Após a realização de alguns atos 

processuais, as partes apresentaram petição noticiando a composição de 

acordo acerca do objeto da demanda, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito (id. 30290749). Vieram os autos conclusos. 

É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A presente 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem acordo (judicial ou extrajudicial). Em análise à 
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composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi firmada 

em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 

do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. 1 – Ante o 

exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes (id. 30290749), para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que dispõe o 

art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 2 – Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. 3 – Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000028-07.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

01/06/2020, às 17h30min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000039-36.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de 

seus patronos constituídos, para que tomem ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, para que compareçam à solenidade 

remarcada para o dia 02/06/2020, às 17h00min (MT), conforme certidão de 

redesignação que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000029-89.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

02/06/2020, às 17h00min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-98.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOEL ETERO OWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

02/06/2020, às 17h30min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente, para que compareça à referida solenidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001917-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002098-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAREHITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001955-42.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002449-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE MELLO (AUTOR(A))

ELIANA GIACOMOLLI DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO MALHEIROS DE QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BORGES DI FERREIRA OAB - GO19673 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001326-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INARA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

NEUSA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu patrono constituído, para que tome ciência da redesignação da 

audiência anteriormente agendada, que foi remarcada para o dia 

04/06/2020, às 16h00min (MT), conforme certidão de redesignação que 

segue vinculada à presente, para que compareça à referida solenidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000740-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento 

integral das custas e despesas iniciais, sob pena do cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001798-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JASCOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que se manifeste e requeira o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação que se encontra 

juntada nos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000102-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte autora do 

resultado do laudo pericial, que se encontra juntado nos presentes autos, 

para se manifestarem, caso queiram, no prazo de 10 (dez) dias.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000102-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação da parte requerida do 

resultado do laudo pericial, que se encontra juntado nos presentes autos, 

para se manifestarem, caso queiram, no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001756-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001756-54.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de tutela 

antecipada de caráter antecedente ajuizada por LUIZ EDUARDO CORREIA 

PAZ representado por sua genitora, em face do MUNICÍPIO DE NOVA 

NAZARÉ/MT, todos qualificados no encarte processual. Realizados alguns 

atos processuais, o requerente pugnou pela desistência da pretensão, 

conforme se verifica na petição acostada no evento n. 17476551. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o 

requerente informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em 

vista do princípio da disponibilidade HOMOLOGA-SE por sentença, para 

que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado 

pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a 

análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. CONDENA-SE o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, 

considerando o deferimento da gratuidade da justiça a autora, nos termos 

do artigo 98, §3º, do CPC, SUSPENDE-SE a exigibilidade da cobrança. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000524-41.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

pedido de amparo social a pessoa portadora de deficiência proposta por 

MARIA ELIZABETE VILA NOVA VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados no encarte processual. 

Afirma a parte autora que sofre de problema cardíaco, transtorno 

depressivo recorrente moderado, tendo como complicação Síndrome de 

Pick Wick, consequente a Lipodistrofia Severa, doenças sob CID E66.2, F 

33.1, E 11.9, M 17.0, E 88.1, R 06.0, o que a torna incapaz de trabalhar e 

provar o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual pugnou pela 

concessão do benefício assistencial, regido no art. 20 da Lei n. 

8.742/1993. Com a petição inicial vieram os documentos. A demanda foi 

recebida (Id n. 712811). Certidão exarada no evento n. 10734706 

informando que o réu não apresentou contestação. Decisão saneadora (Id 

n. 12836872). Em seguida, a parte ré apresentou contestação no evento 

n. 12954245. Realizado laudo social (Id n. 14173229). No evento n. 

17176785 foi acostado o exame pericial. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Apesar de que a demanda há questões fáticas e matéria 

de direito deduzidas, diante da ausência de requerimento das partes de 

outras provas a serem produzidas, revela-se desnecessário inaugurar a 

fase instrutória. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito 

procedimental, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos 

termos do art. 355, inciso I do CPC[1]. Portanto, revela-se desnecessária a 

produção de prova oral em audiência diante dos elementos probatórios 

coligidos aos autos, mormente o relatório social e o exame pericial médico 
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acostado aos autos. Como consignado no relatório, trata-se de pedido de 

benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência. A autora 

alega a sua impossibilidade de exercer atividade laborativa, não tendo 

condições de manter seu próprio sustento, nos termos do art. 203, inc. V 

da Constituição Federal de 1988. O art. 20 da Lei n. 8.742/93 garante 

benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência que 

comprove não possuir meios de prover a sua subsistência nem tê-la 

provida por sua família, devendo ser levado em consideração a renda do 

cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta 

ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 

menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto com a 

demandante, nos moldes do parágrafo primeiro do referido dispositivo. O 

parágrafo terceiro e décimo primeiro da Lei n. 8.742/1993 considera 

incapaz de prover o sustento de pessoa idosa à família que recebe renda 

mensal per capita inferior a ¼ da do salário mínimo, podendo ser utilizados 

outros elementos de aferição na condição de hipossuficiência do grupo 

familiar e da situação de vulnerabilidade. Conforme se verifica pelas 

normas de referência, para a concessão de tal benefício ao incapacitado, 

ordinariamente, faz-se necessário a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos estabelecidos na norma: a) deficiência; b) renda familiar per 

capita inferior a um quarto do salário mínimo por mês ou aferível por outro 

meio que comprove a hipossuficiência e a situação de vulnerabilidade do 

grupo familiar. O art. 20, §2º da Lei n. 8.742/9 considera a pessoa com 

deficiência: “(...) aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” No caso 

dos autos, restou consignado na perícia médica que a autora se queixa de 

dor lombar devido a um trauma (queda) e possível fratura da bacia, porém 

não existem elementos comprobatórios de tal fato, sendo a dor subjetiva. 

Asseverou ainda o perito que claramente a obesidade é fator contribuinte, 

tanto para a dor lombar quanto para as demais patologias. No exame 

comprovou-se apenas o descontrole da pressão arterial, não sendo 

possível concluir por incapacidade laboral. Logo, pela perícia médica 

infere-se que inexiste incapacidade ou deficiência laboral no quadro 

clínico da autora, haja vista que os problemas relatados (obesidade e 

hipertensão) não são considerados deficiências incapacitantes. De outro 

lado, em que pese restar comprovado a este Juízo que a autora é pessoa 

com condições financeiras precárias, haja vista o laudo social acostado 

aos autos, não houve a demonstração de sua incapacidade pela 

deficiência alegada. III – Dispositivo Diante do exposto, com fundamento na 

ausência de incapacidade, nos termos do art. 20, caput, parágrafo 

segundo da Lei n. 8.742/93, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido 

contido na exordial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 

85, §8º do CPC. Contudo, SUSPDENDE-SE a exigibilidade das aludidas 

verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de 

justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 24 de março 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000988-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ISAAC BANDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000988-65.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de RAPHAEL 

ISAAC BANDEIRA, ambos qualificados no encarte processual. Realizados 

alguns atos processuais, a parte autora requereu a desistência da 

demanda, como se pode notar no evento n. 18672521. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o requerente 

informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve este 

processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do 

princípio da disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, para 

que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado 

pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a 

análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. PROCEDA-SE o 

levantamento de eventual constrição na hipótese deste Juízo ter 

determinado qualquer medida restritiva. Com fundamento no art. 90 do 

CPC, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

24 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001917-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PLANOS CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS ZUFFO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001917-64.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: PLANOS CONTABILIDADE 

LTDA - ME EXECUTADO: IRMAOS ZUFFO LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. Nos 

termos do art. 52, caput e inciso IX, da Lei 9.099/95, e art. 920, inc. I, do 

NCPC, INTIME-SE a parte impugnada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Caso 

apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e certificado, 

REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do Enunciado 52, do 

FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 16 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010260-32.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES & FOGACA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010260-32.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: MARQUES & FOGACA LTDA - 

EPP EXECUTADO: OI S.A Vistos em Regime de Exceção. Considerando o 

certificado pelo Contador Judicial em id nº 30363142, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 
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ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001469-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001469-28.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: CRISTOVAO RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos em Regime 

de Exceção. Considerando o certificado pelo Contador Judicial em id nº 

30361589, DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PAULA FARIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001080-09.2018.8.11.0021. INTERESSADO: ANTONIA PAULA FARIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. Tendo em vista que o presente feito se encontra em fase de 

saneamento, eis que ambas as partes requereram produção de provas, 

não sendo caso de aplicação do art. 355, do CPC, e, aliado ao fato de que, 

embora o Juizado Especial seja isento de custas processuais em primeiro 

piso, é cediço que não há profissional credenciado ao Juízo para 

realização de perícia técnica, sendo assim caso de nomeação com 

pagamento dos respectivos honorários. Assim, DETERMINO a intimação 

das partes para que indiquem profissional, ou, caso não detenham, 

deverão desde manifestar acerca do custeio da referida prova, uma vez 

que, em sendo nomeado profissional por este Juízo, aplicar-se-á o 

disposto no art. 95, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA ROQUE DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001077-54.2018.8.11.0021. INTERESSADO: ELIANA CRISTINA ROQUE 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime 

de Exceção. Tendo em vista que o presente feito se encontra em fase de 

saneamento, eis que ambas as partes requereram produção de provas, 

não sendo caso de aplicação do art. 355, do CPC, e, aliado ao fato de que, 

embora o Juizado Especial seja isento de custas processuais em primeiro 

piso, é cediço que não há profissional credenciado ao Juízo para 

realização de perícia técnica, sendo assim caso de nomeação com 

pagamento dos respectivos honorários. Assim, DETERMINO a intimação 

das partes para que indiquem profissional, ou, caso não detenham, 

deverão desde manifestar acerca do custeio da referida prova, uma vez 

que, em sendo nomeado profissional por este Juízo, aplicar-se-á o 

disposto no art. 95, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 17 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010062-92.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ANCAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

8010062-92.2015.8.11.0021. EXEQUENTE: EZEQUIEL ANCAI EXECUTADO: 

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Considerando a penhora no rosto dos autos no bojo 

do processo n. 0017371-31.2013.4.01.3500, em curso na 4 Vara Federal 

de Goiânia , expeça-se carta precatória para que o juízo deprecado 

promova a vinculação dos valores penhorados junto à Conta Única deste 

Tribunal de Justiça. e, posteriormente, a estes autos. Faça acompanhar o 

documento contido no id 22347786 Cumpra-se. ÁGUA BOA, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BADIAS ELOI BIBERG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1002104-38.2019.8.11.0021. AUTOR(A): BADIAS ELOI BIBERG REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Considerando os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração, 

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, remetam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Água Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ICLEA LEITE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001215-84.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ICLEA LEITE BRITO 

REQUERIDO: TIM S/A Vistos em Regime de Exceção. Ante o teor da 

certidão de id. nº 20599044 acerca da intempestividade do recurso 

inominado, NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um dos pressupostos de 

admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. 
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decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 23 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001334-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUZTOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ROGGE SALES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001334-79.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: GABRIEL LUZTOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: FERNANDA ROGGE SALES Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 ( cinco) dias, requerer o que entender de 

direito. Sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE FATIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000286-51.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EDNEIA DE FATIMA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca do pagamento noticiado no id 

29295191, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob pena de concordância tácita. 

Deverá, no ensejo, apresentar os dados bancários para liberação do 

alvará eletrônico. Defiro, desde já, a expedição do alvará. Cumpra-se. 

ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001328-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ANTONIO DE SOUZA MEDRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001328-72.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LEVI ANTONIO DE SOUZA 

MEDRADO EXECUTADO: R9 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Considerando que a parte exequente se manteve inerte, ARQUIVE-SE os 

autos. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001419-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA BUENO BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001419-65.2018.8.11.0021. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IARA BUENO 

BARBOSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE AGUA BOA 

Considerando que não houve pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se os autos. Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001233-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GERONYMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIÁRIA ÁGUA BOA (REQUERIDO)

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1001233-42.2018.8.11.0021. REQUERENTE: GILSON GERONYMO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME, IMOBILIÁRIA ÁGUA BOA 

Ante a inércia das partes, ARQUIVE-SE os autos. Cumpra-se. ÁGUA BOA, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000802-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000802-08.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando que a parte 

requerida cumpriu a sentença proferida, conforme noticiado pelo próprio 

exequente ( id 30348898), DETERMINO o arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. ÁGUA BOA, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO TENORIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000636-39.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PAULINO TENORIO LEITE 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Considerando os 

efeitos infringentes dos Embargos de Declaração, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Em seguida, remetam os autos conclusos. Cumpra-se. Água 
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Boa, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-87.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MOURA DO VALE OAB - GO44604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYRAN VIEIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000540-87.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:IVANY VAZ 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MOURA DO VALE 

POLO PASSIVO: HYRAN VIEIRA GUIMARAES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000923-02.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KLEBER DA SILVA MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Defiro a gratuidade de justiça nos moldes 

do art. 98 § 1° do NCPC/2015; Recebo o recurso aviado em seu efeito 

devolutivo, pois presentes os requisitos de admissibilidade; Intime-se a 

parte recorrida para que apresente as contrarrazões, já sendo 

encaminhado o recurso, de imediato para a Turma Recursal Única, 

apresentando-se em segundo grau; Às providências. Água Boa, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001296-33.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FERNANDO RODRIGUES 

MACHADO REQUERIDO: ESTADO DE GOIAS Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

FERNANDO RODRIGUES MACHADO em desfavor de ESTADO DE GOIÁS. 

Busca a parte autora, na presente ação, o pagamento de indenização por 

danos morais em razão de ter sido recolhido à prisão para cumprimento de 

pena que alega prescrita. Alega o autor que foi condenado a 02 (dois) 

anos e 06(seis) meses de reclusão pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Goiás, entretanto a pena privativa de liberdade foi substituída por duas 

restritivas de direitos e o sentenciado iniciaria o cumprimento da sua pena 

no regime aberto. Narra que, na fase de execução, devido à dificuldade de 

localização do requerente, o magistrado decidiu por regredir a pena ao 

regime fechado, induzido pela suposta intenção do executado, ora 

requerente, de esquivar-se ao cumprimento da pena. O mandado de 

prisão foi cumprido em 15/03/2019 e o autor teve sua liberdade cerceada 

durante 20 dias, ou seja, até 03/04/2019, data da audiência admonitória, 

quando foi liberado. Com isso, requer indenização por danos morais. 

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamado, apesar de 

devidamente citado (mov. ID 22013487), deixou de comparecer à 

audiência de instrução, bem como de apresentar qualquer justificativa 

para sua ausência. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 

da Lei n.º 9.099/95, e, em consequência, declaro a reclamada REVEL. 

Todavia, a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não 

implica consequente acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da 

parte reclamada apenas acarreta a aceitação como verdadeira da matéria 

fático-jurídica encartada na peça de ingresso. Desse modo, a ausência de 

outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do 

direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos 

inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte 

reclamante do que efetivamente ocorreu. De toda forma, verifico que a 

parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda em seu favor, isto é, não trouxe aos autos 

cópia integral do Processo de Execução Penal (PEC) de forma a 

demonstrar a suposta irregularidade de sua prisão em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, conforme 

alegado na inicial. Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, na forma 

do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, tendo a norma 

constitucional adotado a teoria do risco administrativo. Todavia, a 

responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação da 

existência do fato e de nexo causal entre a ação ou omissão do Estado e 

o prejuízo sofrido pela vítima. No caso em tela, não logrou a parte autora 

em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 

373, inciso I, do CPC, pois não havendo cópia integral do PEC nos 

presentes autos, não há como este juízo realizar o cálculo da execução 

da pena, visto que a prescrição da pena, em processo de execução 

penal, deve levar em conta o contido no artigo 112, II, do Código Penal, ou 

seja, eventual interrupção da execução. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Caso concreto em que a parte autora 

pretende o pagamento de indenização por danos morais e lucros 

cessantes, em razão de ter sido recolhido à Casa Prisional para 

cumprimento de pena prescrita, o que foi desacolhido na origem. A 

responsabilidade civil do Estado, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição 

Federal, é objetiva, tendo a norma constitucional adotado a teoria do risco 

administrativo. Todavia, a responsabilidade objetiva não afasta a 

necessidade da comprovação da existência do fato e de nexo causal 

entre a ação ou omissão do Estado e o prejuízo sofrido pela vítima. In 

casu, não logrou a parte autora em comprovar a existência do fato 

constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, não 

trazendo aos autos nenhum documento que indique a data em que 

efetivamente foi operada a prescrição. Ademais, não havendo, igualmente, 

cópia integral do PEC nos autos, não há como o juízo realizar tal cálculo, 

visto que a prescrição da pena, em processo de execução penal, deve 

levar em conta o contido no artigo 112, II, do Código Penal, ou seja, 

eventual interrupção da execução. Por fim, diante da inexistência de 

provas acerca da irregularidade da prisão, não há falar, falar, da mesma 

forma, em pagamento de lucros cessantes. Assim, não Impositiva, 

portanto, a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios 

fundamentos (art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71007847346, 

Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 10-10-2019) Assim, não 

havendo como verificar se a prisão do autor fora efetivamente realizada 

de forma indevida, ante a ausência de documentos necessários para tal 

análise, ônus que incumbia à parte autora, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002500-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RAMOS DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002500-15.2019.8.11.0021. INTERESSADO: SERGIO RAMOS DA CRUZ 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA proposta por 

SERGIO RAMOS DA CRUZ em desfavor de OI S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que não tem 

mais qualquer relação jurídica com a requerida, já que teria solicitado o 

cancelamento total dos serviços contratados, no dia 27/10/2018, mesmo 

assim teve débitos lançados em seu nome, os quais desconhece a origem, 

tendo sido negativado em razão da inadimplência, conforme extrato em 

mov. ID 26795837. Com isso requer a declaração de inexistência de 

débitos, bem como o pagamento de indenização por danos morais. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito, a ilegalidade das cobranças e 

a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque a parte reclamada não apresentou nenhum documento 

que justificasse a legitimidade das faturas lançadas após o cancelamento 

do serviço, já que sequer trouxe aos autos faturas com o detalhamento de 

utilização da linha pelo autor de modo a comprovar que se trata de 

cobrança por saldo residual de serviços, como alegado na defesa. 

Analisando os autos, bem como os as provas trazidas com a inicial e o 

protocolo de cancelamento, verifica-se que houve cobrança indevida, pois 

não justificada pela parte reclamada, já que não trouxe aos autos qualquer 

contrato assinado pela parte autora que prorrogasse a vigência do vínculo 

entre as partes. De outro lado, o autor demonstrou suficientemente que no 

dia 27/10/2018, entrou em contato com a Ré e solicitou o cancelamento do 

serviço de telefonia fixa /internet, conforme protocolo nº 

20189173054621, que sequer foi impugnado especificamente pela 

reclamada em sua contestação. Portanto, a declaração de inexistência do 

débito é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS 

POSTERIORES AO CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RÉ NÃO COMPROVA 

REGULARIDADE DAS INSCRIÇÕES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

FIXADO EM R$ 9.500,00 MINORADO PARA R$ 6.500,00 EM ADEQUAÇÃO 

AO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 

71006695076. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71008790172, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em: 27-08-2019) Quanto aos danos morais, verifico que a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, pois a ela competia o 

dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De toda forma, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, mormente 

porque não trouxe aos autos sequer uma fatura detalhada de serviços 

que justificasse os valores cobrados. Ademais, a alegação de ausência 

de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇA DE 

SERVIÇOS APÓS O CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTOR QUE TROUXE OS 

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, NÃO TENDO A COMPANHIA JUNTADO 

AS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS, LIMITANDO-SE A FAZER MERAS 

ALEGAÇÕES. PRESUMÍVEL A VERACIDADE DA TESE AUTORAL. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 

QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00. NOVO ENTENDIMENTO 

DESTA TURMA RECURSAL NO TOCANTE AOS PARÂMETROS FIXADOS 

PARA CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71008682809, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 19-02-2020) Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 
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referente às dívidas discutidas nos autos, no valor de R$ 302,49 e ainda, 

a título de danos morais, CONDENO a empresas ré ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, em não havendo manifestação das 

partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000709-11.2019.8.11.0021. REQUERENTE: THAYNARA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A utilização de documentos 

unilaterais pelo autor (ausência de consulta de balcão) não implica inépcia 

da inicial, como arguido em preliminar pela reclamada, uma vez que o 

consumidor pode se valer dos subsídios ao seu alcance na tentativa de 

demonstrar seu direito, característica esta da sua hipossuficiência, 

cabendo à parte reclamada o ônus de ilidir tais indícios a teor da inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337, do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL decorrentes de 

inscrição indevida proposta por THAYNARA GOMES DE SOUZA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Consigno que o processo tramitou 

regularmente, com estrita observância aos princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, 

oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, 

estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, 

significando dizer que o processo está pronto pra julgamento. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

apontada em mov. ID 19386476 é indevida. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o reclamante 

alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a 

parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse 

o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente 

porque não apresentou nenhum contrato que tivesse sido assinado pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a parte ré referente à dívida em litígio no valores de R$ 144,71, 

e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento 

da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

a.m., a partir do evento disponibilização da negativação mais antiga – 

10/02/2017 - e correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA MACHADO DA CUNHA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DE URZEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000385-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000385-55.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: RENATO SOUSA LOPES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Verificando nos autos que a parte reclamante já 

alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no 

bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao 

prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. 

Posto isto, ante a informação de que o débito fora quitado, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará ao autorizado, 

observando os dados bancários indicados no id 30586583. Após, 

arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS FABIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000098-58.2019.8.11.0021. INTERESSADO: EDSON MARTINS FABIANO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes autos. 

Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 48, da 

Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela embargante, 

urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 

presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 9.099/1995, mantendo, na 

íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARACAHIPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA DUTRA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000648-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS ROSADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SCOPEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-13.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA LEITE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMAR DIAS RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 
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constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-28.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-44.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ISELY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001854-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001854-39.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. As partes compuseram 

amigavelmente, por meio acordo realizado e encartado ao processo. Para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Observadas as formalidades 

de praxe, arquive-se este processo. Publique-se e intimem-se 

eletronicamente. Cumpra-se. Água Boa/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002379-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BEZERRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. BERNIERI COMERCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002379-84.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CELSO BEZERRA DA COSTA 

REQUERIDO: M. A. A. BERNIERI COMERCIO Dispenso relatório nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, RECEBO o pedido realizado em 

audiência de conciliação ( id 30317022) como pedido de desistência da 

ação. Assim, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios conforme disposto no acordo 

contido no id 30317022. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se 

estes autos. Cumpra-se. Água Boa/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000116-79.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: LUZENIR BATISTA FERREIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. As partes compuseram 

amigavelmente, por meio acordo realizado e encartado ao processo 

(evento 36). Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O ACORDO, mediante sentença, em conformidade com o 

estatuído no artigo 57, da Lei n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto 

o presente feito com lastro legal no disposto no art. 487, inciso III, b, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de liberação se for o caso. 

Observadas as formalidades de praxe, arquive-se este processo. 
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Publique-se e intimem-se eletronicamente. Cumpra-se. Água Boa/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001854-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001854-39.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. As partes compuseram 

amigavelmente, por meio acordo realizado e encartado ao processo. Para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO, 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no artigo 57, da Lei 

n. 9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito com lastro 

legal no disposto no art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de liberação se for o caso. Observadas as formalidades 

de praxe, arquive-se este processo. Publique-se e intimem-se 

eletronicamente. Cumpra-se. Água Boa/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001670-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001670-83.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO MOREIRA 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação 

de Fazer . Sobreveio informação de que a parte autora não necessita mais 

dos fármacos pleiteados, em razão da modificação de seu quadro de 

saúde ( id 30353906). É o que tinha a relatar. Decido. Conforme preceitua 

o art. 493 do CPC, a sentença deve considerar o estado em que se 

encontra o processo no momento da decisão, levando-se em conta fatos 

constitutivos, modificativos ou extintivos que, de alguma forma, venha 

influenciar no resultado da demanda. Desse modo, é o caso de extinção 

do feito, sem resolução do mérito, ante a perda de objeto, em razão da 

desnecessidade superveniente dos medicamentos pleiteados. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, IV e VIII do NCPC. Sem custas e nem honorários 

advocatícios. Arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS RADER (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Hospital Regional de Água Boa (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001574-34.2019.8.11.0021. INTERESSADO: JORGE LUIS RADER 

REQUERIDO: HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUERENCIA, ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência. No ID 

22184999 há a informação de que a parte autora veio a óbito, tendo o 

causídico pleiteado pela extinção da demanda. É cediço que com o 

falecimento da parte autora, tem-se a ocorrência da perda do objeto por 

fato superveniente, na forma do art. 493 do CPC, haja vista o caráter 

personalíssimo e intransmissível do direito que funda a pretensão inicial. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito,com arrimo no artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. Não 

incide condenação em custas e honorários nessa fase. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se este processo. Água Boa/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GOMES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000907-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUIZ GOMES LEMES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispenso relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. A parte reclamante pugnou pela desistência da ação, 

conforme petição encartada nos autos. Assim, entendo que deve aplicado 

o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir transcrito ENUNCIADO 90 – 

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, 

com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se estes autos. Água 

Boa/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-76.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICE BERNARDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000931-76.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NATALICE BERNARDES 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. A parte reclamante requereu a 

desistência desta ação, conforme petição encartada nos autos. Assim, 

entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir 

transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em conseqüência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

resolução de mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se 

este processo. Água Boa/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis 
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Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-63.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte 

reclamante pugnou pela desistência da ação, conforme petição encartada 

nos autos. Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO 

FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem resolução de mérito, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se estes autos. Água Boa/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITANGELA RAMILHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MYKAELLE JORDANNE SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIAN SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 
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IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSSERIA FOGACA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 368 de 798



decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILCKA ANTONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA GONCALVES DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CARLOS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 
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caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE BATISTA FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSSERIA FOGACA DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001763-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS TAKASHI DE ASSIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001763-12.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: SPEED RACING AUTO CENTER 

EIRELI - EPP EXECUTADO: JESUS TAKASHI DE ASSIZ Relatório 

dispensado nos termos do art., 38 da Lei 9099/95. A parte autora, 

devidamente intimada a se manifestar, quedou-se inerte. In casu, os autos 

estão paralisados por mais de 30 (trinta) dias, situação essa que 

configura desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional. 

Por outro lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é desnecessária a prévia 

intimação pessoal da parte para extinção do processo. ISTO POSTO, julgo 

extinto o presente feito sem resolução de mérito, com base no art., 485, 

inciso III do CPC c/c art., 51, caput, da Lei 9099/95. Sem custas e 

honorários. Arquivem -se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa/MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001887-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 
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1001887-29.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LUCIANA BASTOS 

EXECUTADO: LOJAS RENNER S.A. Verificando nos autos que a parte 

reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, 

evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autoriza-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Alvará expedido e devidamente pago. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001887-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001887-29.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LUCIANA BASTOS 

EXECUTADO: LOJAS RENNER S.A. Verificando nos autos que a parte 

reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, 

evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autoriza-se, assim, a sua extinção. Posto isto, ante a 

informação de que o débito fora quitado, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Alvará expedido e devidamente pago. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-10.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITANGELA RAMILHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT13314/B (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT10445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010115-10.2014.8.11.0021. REQUERENTE: RITANGELA RAMILHA 

MENDES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Verificando nos autos que a 

parte reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, 

evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do 

presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção. Posto isto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Alvará já expedido e devidamente pago. 

Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000963-84.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ROCHA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GIANI (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA MT (CUSTOS 

LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000963-84.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 33.000,00 ESPÉCIE: [Erro Médico, Erro Médico]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: TATIANE ROCHA CAMPOS Endereço: RUA RIO 

BRANCO, SN, NORA DA MINERVINA, VILA NOVA, PONTE BRANCA - MT - 

CEP: 78610-000 POLO PASSIVO: Nome: RONALDO GIANI Endereço: 

ESTRADA RURAL, SN, LUZ PARA TODOS, PONTE BRANCA - MT - CEP: 

78610-000 Nome: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA Endereço: AV. JOAO 

NOGUEIRA, SN, HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS, VILA NOVA, PONTE 

BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

polo ativo na pessoa do advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do CPC, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000639-31.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAURA ROMUALDO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 371 de 798



CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000639-31.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 555,57 ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: SHEILA DE SOUZA MATOS Endereço: Rua Dom aquino, 38, Jardim 

NOvo Horizonte, CENTRO, POXORÉO - MT - CEP: 78800-970 POLO 

PASSIVO: Nome: IZAURA ROMUALDO PEREIRA Endereço: Rua 29, 33, 

Vila Aeroporto, Vila Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para especificar - 

justificadamente - quais provas pretendem produzir, indicando a 

necessidade e o fato a ser provado, ou se é o caso de julgamento 

antecipado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não 

impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente (Art. 535 §3º, CPC). Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000937-86.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000937-86.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: ANA PAULA DE OLIVEIRA Vistos em correição. 1. 

Diante da certidão negativa retro, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito ou manifestar-se quanto à hipótese de conversão do 

pedido de busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme 

dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96. 2. Após, conclusos. As 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000640-79.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ZIRPOLI FILHO OAB - SP238003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000640-79.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 11.999,70 ESPÉCIE: [Anulação, Correção Monetária]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: COZIL EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA Endereço: RUA BOTUCATU, 200-A, JARDIM NOSSA 

SENHORA D'AJUDA, ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08576-660 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA Endereço: Avenida 

Coronel Belmiro Nogueira da Silva, 300, Centro, Prefeitura de Ponte 

Branca, PONTE BRANCA - MT - CEP: 78610-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO na pessoa de seu advogado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as 

arguições da executada, expedir-se-á precatório ou requisição de 

pequeno valor em favor do exequente (Art. 535 §3º, CPC). Alto 

Araguaia/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-41.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINA BATISTA DE REZENDE (EXECUTADO)

J. B. DE REZENDE - ME (EXECUTADO)

ADAO MARCOS BATISTA REZENDE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000067-41.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 68.181,11 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, s/n, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: J. B. DE REZENDE 

- ME Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, 375, SALA 2, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: ADAO MARCOS BATISTA 

REZENDE Endereço: Rua Herois Da Feb, 160, Boiadeiro I, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: JOSINA BATISTA DE REZENDE 

Endereço: Rua Morais Da Feb, 160, Boiadeiro, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo na 

pessoa do seu patrono(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto aos rumos da execução, apresentando planilha de 

débito atualizada e indicando bens passiveis a penhora, conforme 
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despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000080-06.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FREITAS PASSOS OAB - MT25786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE CHAVES DE CARVALHO CARNEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000080-06.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) 

POLO ATIVO: Nome: PEDRO ANTONIO CARNEIRO Endereço: Rua C, S/N, 

Parque do Cerrado, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: IVANETE CHAVES DE CARVALHO CARNEIRO Endereço: 

Rua General Osório, 815, centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, através do seu 

representante legal para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, adequando o valor da causa ao valor correspondente à soma dos 

pedidos, e retificar o nome dado a ação, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. No mesmo prazo, deverá recolher a 

diferença das custas e despesas processuais, a ser apurada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001206-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001206-28.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 2.532,06 ESPÉCIE: [Mútuo]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL Endereço: AVENIDA DOUTOR CHUCRI 

ZAIDAN, 1240, - DE 1000/1001 AO FIM, VILA SÃO FRANCISCO (ZONA 

SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04711-130 POLO PASSIVO: Nome: PEDRO 

HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA Endereço: Rua Joaquim Estevão de 

Melo, 139, Alvorada, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo na pessoa do seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o atual endereço do 

requerido, sob pena de extinção do feito, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001107-58.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE FREITAS PASSOS OAB - MT25786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERTH AGUIAR MARTINS (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1001107-58.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 13.218,27 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA Endereço: Rua Trinta 

e um, S/N, Vila Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HERBERTH AGUIAR MARTINS Endereço: AVENIDA 

ASSIS CHATEAUBRIAND, - DE 195 A 1299 - LADO ÍMPAR, SETOR OESTE, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74130-011 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

polo ativo na pessoa do seu patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar o atual endereço do requerido, sob pena de 

extinção/arquivamento, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000635-91.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DOS SANTOS MONTALVAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000635-91.2018.8.11.0020 

Valor da causa: R$ 25.979,05 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: MELISSA COSTA DA SILVA Endereço: RUA1, em frente 

oficina do Mexicano, vila aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 POLO PASSIVO: Nome: HELIO DOS SANTOS MONTALVAO 

Endereço: Rua XV de novembro, 1673, BOIADEIRO, ALTO ARAGUAIA - 

MT - CEP: 78780-000 INTIMANDO: HELIO DOS SANTOS MONTALVÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: Vistos. 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, em que foi REQUERIDO pela parte MELISSA COSTA DA 

SILVA, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id: 24030149. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 2. A desistência do 

prosseguimento do processo, corolário do princípio da disponibilidade, 

consiste na abdicação do status alcançado pelo autor após o ajuizamento 

da demanda. 3. Compete à parte analisar a conveniência ou não de 

prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, 

devem ser observados os requisitos da legislação. 4. Pois bem. A 

exequente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, hipótese de 

extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do CPC. 5. Isso 

posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 6. SEM CUSTAS, eis que o feito 

tramita pelo pálio da justiça gratuita. 7. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo. 8. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, 13 de outubro de 2019. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ADEMAR SOUZA DE OLIVEIRA, digitei. Alto Araguaia-MT, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000275-25.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS GOMES ANDRADE OAB - SP386152 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO OAB - 115.210.898-09 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000275-25.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião da L 6.969/1981]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA Endereço: ANHANGUERA KM 185,5, S/N, SALAS 03,04 

E 05, DISTRITO INDUSTRIAL, LEME - SP - CEP: 13612-200 POLO PASSIVO: 

Nome: ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO Endereço: desconhecido 

Nome: EDNEIA APARECIDA SIMARELLI REGO Endereço: RUA DOUTOR 

QUERUBINO SOEIRO, 457, CENTRO, LEME - SP - CEP: 13610-080 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo para, no prazo de 30 

(trinta) dias, informar o nome dos confinantes e seus endereços, sob 

pena de extinção, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 
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mandado. Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001143-03.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA OAB - MT25333/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1001143-03.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SILVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

ANNISCLEUZA THAYNA DE ARAUJO ROCHA Vistos em correição. 1. 

Processo em ordem. 2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão/despacho de id. 

26142025, mais especificamente a partir do item 28. Às providências. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001099-81.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BELMIRO SIMOES (REU)

 

Certifico que, a parte autora devidamente intimada ID 26187571 para 

recolher as custas e comprovar nos autos para assim fazer a 

redistribuição na Comarca de Barra dos Garças, até o presente momento 

não o fez. Apenas manifestou ciência da decisão conforme petição ID 

26427276.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000706-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON SOUZA FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEPPE DINIZ OAB - ES0014928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS DE QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER MARTINS DE QUEIROZ OAB - MS15462 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000706-93.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 44.452,42 ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: EWERTON SOUZA FERREIRA - ME Endereço: ÁREA RURAL, 0, R 

Galpão Ercy Dias Santana - Morro Grande, ÁREA RURAL DE CACHOEIRO 

DE ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29320-899 POLO 

PASSIVO: Nome: PEDRO MARTINS DE QUEIROZ Endereço: Rua Silvio José 

de Castro Maia, 920/870, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo na pessoa do seu 

patrono para apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 dias (CPC, art. 

702, §5º), conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-17.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PIRAMIDE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000034-17.2020.8.11.0020 Valor da causa: R$ 651.027,31 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE III), 32, SBS 

QUADRA 1 BLOCO C LOTE 32, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70073-901 POLO PASSIVO: Nome: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

PIRAMIDE LTDA Endereço: RUA SANTA CATARINA, 3583, 1 andar, sala 2, 

PATRIMÔNIO VELHO, VOTUPORANGA - SP - CEP: 15505-171 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Fica Vossa 

Senhoria, intimada, para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado. Alto Araguaia/MT, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000759-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - GO41150 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS LUIZ DA COSTA (REU)

CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000759-40.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): ANTONIO CESARIO DA SILVA REU: FRANCISCO CARLOS 

LUIZ DA COSTA, CARLOS CRISTIAN CAMPOS COSTA Vistos em 

correição. 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide. 2. Após, tornem-me concluso para 

saneamento ou julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000236-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINE ANDRAUS FILARDI OAB - SP409698 (ADVOGADO(A))

ALEX PEREIRA DA SILVA OAB - SP398673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE MAGNANI MERCADO OAB - MT20073/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000236-28.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: MARCOS FERNANDES ROSA Endereço: avenida 

valdemar ferreira lino, 87, santos dumond, ÁGUA CLARA - MS - CEP: 

79680-000 POLO PASSIVO: Nome: FATIMA APARECIDA DOURADO DA 

SILVA Endereço: rua 33, 15, nossa senhora aparecida, ALTO ARAGUAIA 

- MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO Fica Vossa Senhoria devidamente intimada para se manifestar 

quanto à resposta da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Alto 

Araguaia/MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000143-31.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SISTI OAB - MS5342 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS LEITE FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000143-31.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO SISTEMA S.A Endereço: RUA DA 

GLÓRIA, 251, 4 andar, sala 402, CENTRO CÍVICO, CURITIBA - PR - CEP: 

80030-060 POLO PASSIVO: Nome: JARBAS LEITE FERNANDES Endereço: 

AVENIDA PROFESSOR LÍDIO MODESTO DA SILVA, 159, apto 301, Ed. 

João Paulo II, JARDIM ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-605 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO por meio do seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o necessário e 

vincular a guia recolhida a este processo ou proceder com novo 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento e devolução da deprecata, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT , 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60835 Nr: 24-63.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA 

CAVALCANTI ZAIDEN, L. A ZAIDEN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto as pesquisas juntadas no andamento de referência 114/116, bem 

como ainda nos termos da parte final do despacho de referência 95.

Alto Araguaia - MT, 24 de março de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000147-73.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000147-73.2017.8.11.0020 REQUERENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c danos morais e tutela de 

urgência proposta por RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA contra BANCO 

CELETEM S.A. 2. Pleiteia o reclamante tutela de urgência para a imediata 

suspensão dos descontos referentes a uma reserva de margem para 

cartão de crédito em seu benefício previdenciário e que não teria 

contratado, sendo relevante destacar que na inicial foi narrada a 

existência do contrato nº 97-818680257-16, o qual, consoante já 

mencionado, não teria sido firmado por aquele. 3. Entretanto, compulsando 

os autos, verifico que a reclamante apenas traz comprovação do referido 

contrato, contudo, não demonstra que os descontos estão sendo 

realizados mensalmente no benefício previdenciário da parte reclamante. 

4. Assim, não preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentando comprovantes dos descontos referente ao 

contrato nº 97-818680257-16, sob pena de ser indeferida (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015). 5. Decorrido o prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-69.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NOE CORREIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos n. 

8010109-69.2015.8.11.0020 Vistos, etc. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, INTIME-SE o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CIÊNCIA ao Ministério 

Público. INTIMEM-SE. Alto Araguaia/MT, 18 de fevereiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000147-73.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))
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Autos n. 1000147-73.2017.811.0020 Vistos etc. Considerando presentes 

todos os requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro 

o pedido de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do 

art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. Alto Araguaia/MT, 11 de outubro 

de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-77.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BENITES OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO(A))

MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA OAB - MT15828/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito(conforme docs. ID. 29545952, 29546726 e 29547144), com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

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

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-58.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000148-58.2017.8.11.0020 REQUERENTE: MANOEL JOAO BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c danos morais e tutela de urgência proposta por 

MANOEL JOÃO BARBOSA contra BANCO BMG. 2. Pleiteia o reclamante 

tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos referentes a 

dois empréstimos em seu benefício previdenciário, que não teria 

contratado, sendo relevante destacar que na inicial foi narrada a 

existência dos contratos nº 268910785 e 870457951, os quais, consoante 

já mencionado, não teriam sido firmados por aquele. 3. Entretanto, 

compulsando os autos, verifico que a reclamante apenas apresenta um 

extrato com o contrato nº 268910785, contudo, não demonstra que este 

se refere ao reclamante, bem como que os descontos estão sendo 

realizados mensalmente no benefício previdenciário da parte autora. 4. 

Assim, não preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentando comprovantes dos descontos referentes ao 

contrato nº 268910785 e 870457951, sob pena de ser indeferida (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015). 5. Decorrido o prazo acima mencionado, 

com ou sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos. 6. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 04/2020

Os Juízes da Comarca de Barra do Bugres, em atendimento às 

Portarias-Conjuntas n. 247, 249 e 255/2020, e Resolução 313/2020 do 

CNJ, e no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade 

de se regulamentar o fluxo das medidas urgentes porventura necessárias 

no período de vigência das Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 

255/2020, e Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do CNJ, bem como 

tendo em vista que somente há Processo Judicial Eletrônico nos Juizados 

Especiais, RESOLVEM: Art. 1º. Estabelecer o Atendimento Extraordinário, 

com base na Resolução n. 313/2020 do CNJ e nas Portarias-Conjuntas nº 

249/2020 e 247/2020 e 255/2020. Parágrafo 1º. No prazo previsto na 

Portaria 249/2020, e durante o horário de expediente forense, as petições 

e documentos novos deverão ser encaminhados para o distribuidor no 

seguinte endereço: barrabugres.distribuidor@tjmt.jus.br, ou, sendo o caso 

de processos já em andamento, as petições deverão ser encaminhadas 

d i r e t a m e n t e  p a r a  o s  e - m a i l s  d a s  v a r a s 

c o m p e t e n t e s : b a r r a d o b u g r e s . 1 v a r a @ t j m t . j u s . b r , 

barradobugres.2vara@tjmt.jus.br e barradobugres.3vara@tjmt.jus.br. 

Parágrafo 2º. Nos processos eletrônicos dos Juizados Especiais e 

Mandados de Segurança da 1ª e 2ª Vara Cível, as petições deverão ser 

feitas normalmente pelo PJE. Art. 2º. Os Gestores e Distribuidor abrirão o 

email regularmente durante o período de expediente e encaminharão ao 

respectivo juízo que analisará o pedido e resolverá se é caso de urgência, 

conforme especificado nas portarias conjuntas e resolução, dando o 

encaminhamento e decisão necessárias. Parágrafo 1º. A decisão do juízo 

será devolvida no mesmo email de encaminhamento do pedido. Art. 3º. Em 

caso de necessidade de carga em processos que demandem medidas 

urgentes, deverão os Advogados, membros do Ministério Público e 

Defensoria Pública entrar em contato previamente com o Gestor da 

respectiva Vara para o fim desejado de acordo com o prévio 

agendamento. Art. 4º. Estabelecer que os alvarás de soltura e as 

decisões urgentes, dos processos cíveis e criminais, deverão ser 

cumpridas pelo oficial de justiça plantonista, mediante encaminhamento do 

expediente ao seu email, devendo este verificar a autenticidade da 

determinação mediante contato telefônico. Art. 5º. O atendimento virtual 
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pelos magistrados será realizado durante o horário de expediente forense, 

mediante prévio e necessário agendamento por meio dos e-mails: 

barradobugres.1vara@tjmt.jus.br, barradobugres.2vara@tjmt.jus.br e 

barradobugres.3vara@tjmt.jus.br, salvo nos casos de plantão judiciário 

forense, observando-se o Manual de Orientações para Realizar 

Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, tudo nos termos 

da Portaria-Conjunta nº 255/2020. Art. 6º. Considerando que o teletrabalho 

não caracteriza plantão judiciário, durante o período previsto no art. 1º da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020, o atendimento do Plantão Forense, semanal 

ou do Polo VI, ocorrerá como de praxe, porém, em regime de sobreaviso, 

conforme escalas de plantão previamente publicadas. Art. 7. Remetam-se 

cópias da presente portaria à Corregedoria Geral de Justiça, aos Gestores 

das Varas e da Distribuição, aos Oficiais de Justiça, ao Ministério Público, 

Defensoria Pública, OAB, Delegacia de Polícia, afixando-se ainda nos 

locais de costume. Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. Barra do Bugres/MT, 20 de março de 2.020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito (1ª Vara Cível, Juizados Especiais e Diretor do 

Foro) Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito (2ª Vara Cível e 3ª Vara Criminal 

- em substituição legal)

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000237-15.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

JOSE TARGINO OAB - MT3476/B (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES OAB - 709.162.921-34 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E 

AUTOS DE INFRAÇÃO - GIOVANE MICHELON DE CASTRO (IMPETRADO)

ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - MELISSA DUARTE CUNHA MATOS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000237-15.2020.8.11.0008. 

IMPETRANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES PROCURADOR: LUIS 

ROBERTO SILVA E TAQUES IMPETRADO: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - 

MELISSA DUARTE CUNHA MATOS, ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - 

ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - GIOVANE 

MICHELON DE CASTRO Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

aforado pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, representado pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Raimundo Nonato de Abreu Sobrinho, em face de 

ato ilegal e arbitrário praticado por pela Analista de Meio Ambiente, 

MELISSA DUARTE CUNHA MATOS; pelo Superintendente de Gestão de 

Processos Administrativos e Autos de Infração, Sr. GIOVANE MICHELON 

DE CASTRO, e pelo Assessor Chefe I, Sr. ENÉAS C. DE FIGUEIREDO, ou 

quem suas vezes fizerem, todos da SEMA – SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO. Em síntese, pretende a impetrante a suspensão 

de eventuais inscrições em órgão de inadimplentes, ajuizamento de 

demanda executória, além da exigibilidade da multa atinente ao auto de 

infração nº 119117, no valor equivalente de R$125.000,00 (cento e vinte e 

cinco mil reais), a qual foi lavrada em 05/01/2010, em razão dos fatos 

apurados no procedimento administrativo de n.º 222682/20010, justamente 

porque a medida teria se efetivado em 05/11/2015, enquanto que a 

homologação do procedimento se deu em 30/09/2019, operando-se, dessa 

forma, a prescrição intercorrente. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. A priori, consigne-se que para 

concessão de liminar em mandado de segurança, é necessária a 

concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da 

irreparabilidade do dano (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09). Ambos devem 

existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles. No caso 

vertente, em sede de cognição sumária própria dessa fase do 

procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame a final, 

exsurge relevante a fundamentação invocada, calcada na prejudicialidade 

de repasses do Governo Federal acaso inscrito o município no CADIN, 

entendo que a medida merece ser deferida. Em relação ao fumus boni 

iuris, conquanto não haja ainda elementos suficientes para a cognição 

exauriente da matéria submetida a apreciação, ocorrendo a prescrição da 

dívida, a cobrança não poderá ocorrer e da mesma forma, a inscrição do 

nome do município no cadastro de inadimplentes. O periculum in mora, da 

mesma forma, se encontra presente, eis que a negativação do nome do 

município, fará com que este não possa receber verbas de convênios 

federais e estaduais, pois sendo um Município pequeno, com arrecadação 

própria baixa, poderia ter problemas financeiro sem o repasse dos 

recursos provenientes de convenio. A reversibilidade da medida, como 

afirmou o impetrante se faz presente, uma vez que a IMPETRADA, se 

vencedora na lide, poderá cobrar o débito do município de Barra do 

Bugres, pessoa jurídica de direito público interno e cuja solvência é 

presumida. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar, que a 

autoridade coatora se abstenha de inscrever o Impetrante em Dívida Ativa 

ou qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes, ou retire se for o 

caso a inscrição de cadastramento em dívida ativa junto a Procuradoria 

Geral do Estado, bem como se abstenha de ajuizar qualquer tipo de ação 

executiva enquanto tramitar a presente ação. Em vista do quanto 

determina o artigo 7º, inciso I da Lei 12.016/09, notifique-se a apontada 

autoridade coatora para no decênio legal prestar informações. Dê-se 

ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009. Já prestadas as informações, 

determino que sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para 

apresentar parecer e após conclusão. Intimem-se e cumpra-se 

imediatamente. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO. Barra do 

Bugres/MT, 24 de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98491 Nr: 746-36.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA FREIRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 98-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 94/97, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91654 Nr: 1818-92.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU DA SILVA FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls.117), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 106/114, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, e, levando-se em consideração que os valores depositados, se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada nos autos.

 4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Tudo cumprido e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 151676 Nr: 3362-42.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO NASCIMENTO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 37).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000468-47.2017.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

VALDOMIRO MARTINS Endereço: Sitio São Jorge 5km de Barra do Bugres, 

Sitio São Jorge, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

Nome: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

Endereço: desconhecido Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 

Endereço: ANGELO MASSON, 1000, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500316-27.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FRIGIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500316-27.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.684,48 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral, Cancelamento de vôo]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: SONIA APARECIDA FRIGIERI Endereço: Avenida 

Castelo Branco, 322, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: ALAMEDA 

SURUBIJU, 2010 e 2050, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06455-040 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para manifestar quanto a petição e documentos juntados no ID do 

documento: 29662000 , no prazo de 05 (cinco) dias. , 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000505-40.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO OAB - SP130053 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000505-40.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / 

Não Fazer, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DE OLIVEIRA 

Endereço: CASTELO BRANCO, 368, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - 

CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: CONSÓRCIO NACIONAL 

VOLKSWAGEN LTDA Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-020 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAs PARTEES DA R. DECISÃO ID do documento: 28623009, BEM COMO 

para MANIFESTAR O NECESSÁRIO, no prazo de 05 (cinco) dias. , 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-64.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DE ALMEIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000430-64.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 12.336,04 POLO ATIVO: 

Nome: HILDA MARIA DE ALMEIDA RAMOS Endereço: RUA JUCELINO 

KUBSTCHEK, S/N, CENTRO, PORTO ESTRELA - MT - CEP: 78398-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA 

BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, BLOCO B, ANDAR 09, ITAIM IBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01472-900 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES QUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000637-63.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

ANTONIO BORGES QUIDA Endereço: RUA H, 769, FRENTE MERCADO, 

JARDIM IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: AV BRASIL, 60E, OI, CENTRO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo, 

Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-63.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES QUIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000637-63.2019.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 POLO ATIVO: Nome: 

ANTONIO BORGES QUIDA Endereço: RUA H, 769, FRENTE MERCADO, 

JARDIM IMPERIAL, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A Endereço: AV BRASIL, 60E, OI, CENTRO, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 ESPÉCIE: [Acidente Aéreo, 

Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-82.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT13320/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000390-82.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 19.997,80 POLO ATIVO: 

Nome: EURIDES ALMEIDA DIAS Endereço: Av. Mato Grosso, 292, centro, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: Rua Deputado Hitler Sansão, 53, centro, TANGARÁ 

DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 Nome: ICATU SEGUROS S/A Endereço: 

PRAÇA VINTE E DOIS DE ABRIL, 36, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-370 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. , 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000256-89.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. (REQUERENTE)

P. G. S. (REQUERENTE)

LUCIANE INES LEIDEMER WERLANG SIEBERT (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CESAR SIEBERT (DE CUJUS)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000256-89.2020.8.11.0050. INVENTARIANTE: LUCIANE INES LEIDEMER 

WERLANG SIEBERT REQUERENTE: G. S., P. G. S. DE CUJUS: FABIO 

CESAR SIEBERT Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Inventário proposta 

em virtude do falecimento de FABIO CESAR SIEBERT. 2. Nomeio 

inventariante a parte requerente LUCIANE INÊS LEIDEMER WERLANG 

SIEBERT, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias (art.617, 

parágrafo único, CPC) e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes (art.620, CPC), juntando aos autos as certidões negativas 

de débito das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal. 3. Após, 

cite-se os interessados não representados, se for o caso, e a Fazenda 

Pública Municipal, Estadual e Federal (art.626, CPC), manifestando-se 

sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, 

em 20 (vinte) dias (art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados (art.634, CPC), manifestando-se expressamente. 4. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art.636, do CPC) e, 

digam as partes em 15 dias (art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo 

e digam, em 05 (cinco) dias (art.638, do CPC). 6. Oportunamente, anoto 

que o valor atribuído a causa deve corresponder à totalidade dos bens 

inventariados e, caso o montante inventariado supre o valor atribuído, 

determino desde já a emenda à inicial a fim de que seja atribuído valor 

correto à causa com a complementação do recolhimento das taxas e 

custas judiciárias. 7. Vistas ao Ministério Público. 8. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000177-13.2020.8.11.0050

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

JESSICA PEREIRA DA SILVA OAB - 008.788.701-05 (REPRESENTANTE)

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE OLIVEIRA OZORIO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000177-13.2020.8.11.0050. REPRESENTANTE: JESSICA PEREIRA DA 

SILVA REU: LUCAS DE OLIVEIRA OZORIO Vistos, etc. 1. Analisando a 

peça introdutória não é possível identificar o tipo de ação proposta pela 

parte autora, tampouco a causa de pedir e o pedido. 2. Ressalto ainda que 

a petição que instrui o feito está endereçada ao Juízo da Comarca de 

Primavera do Leste/MT. 3. Assim, INTIME-SE a autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a ação proposta, a causa 

de pedir e o pedido, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, II, §1º do CPC. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 23 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-65.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS OTTONI PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000180-65.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: NORTOX SA EXECUTADO: RUI 

CARLOS OTTONI PRADO Vistos, etc. 1. Cite-se do executado para, no 

prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

serem-lhe penhorados quantos bens bastem para saldar a execução. 2. 

Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º do CPC. 3. No mandado 

citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a serem 

cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem o 

efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC). 4. Não sendo encontrado o 

executado, serão arrestados quantos bens bastem para saldar a 

execução. 5. Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do 

CPC. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 

24 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000095-79.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DIAS (EMBARGANTE)

MARCELO CAMPOS MARTINS (EMBARGANTE)

MARLON CASSIO WIEGERT (EMBARGANTE)

CARLOS ALBERTO PASQUINI (EMBARGANTE)

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000095-79.2020.8.11.0050. EMBARGANTE: MARCELO CAMPOS 

MARTINS, MARCELO MACHADO DIAS, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA 

DIAS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARLON CASSIO WIEGERT 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. Apense-se aos 

autos 1000424-28.2019.8.11.0050. 2. Analisando detidamente os autos, 

não vislumbro a hipossuficiência alegada, considerando que os 

embargantes deixaram de juntar qualquer comprovante de rendimento ou 

documento hábil a fim de demonstrar a hipossuficiência alegada. 3. 

Destarte, embora aleguem o deferimento da recuperação judicial da 
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empresa executada, os embargantes não trouxeram aos autos qualquer 

documento comprobatório. 4. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe 

à parte que o requer quanto ao fato constitutivo do direito por ela 

invocado, o que não aconteceu no presente caso. 5. Assim, com 

fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o embargante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-12.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000287-12.2020.8.11.0050. REQUERENTE: DENIS MANON PACHECO DE 

ALMEIDA PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL. 2. Analisando os autos, verifico que ausente 

o endereço do 2º requerido. 3. Nos termos do art.319 do CPC, quando o 

autor não dispuser das informações previstas no inciso II, poderá requerer 

ao juiz as diligências para sua obtenção. O que não é o caso dos autos. 4. 

Ademais, o autor deixou de juntar aos autos seus documentos pessoais, 

comprovante de endereço e comprovante de renda, de forma que resta 

prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita. 5. Dessa forma, nos 

termos do art.321 do CPC, INTIME-SE o autor para, no prazo de 15(quinze) 

dias emendar a inicial indicando o endereço do requerido ou requerer as 

medidas pertinentes, juntando seus documentos pessoais, comprovante 

de endereço e renda, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, II, §1º do CPC. 6. Decorrido o prazo, certifique-se caso 

necessário e façam os autos conclusos. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000179-80.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEWELT NASCIMENTO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000179-80.2020.8.11.0050. AUTOR: ROOSEWELT NASCIMENTO MORAIS 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. 1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a 

hipossuficiência alegada, considerando que o(a) requerente deixou de 

juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de trabalho 

atualizada a fim de demonstrar sua remuneração. 2. Vale ressaltar, que o 

ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do 

direito por ela invocado, o que não aconteceu no presente caso. 3. Assim, 

com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC). 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001723-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CYBELLE MARIA PAVANELLI PORTO (REQUERENTE)

CERVANTES CORRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS HIDALGO THOME OAB - MT0004193A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDENE MARIA SIMON FONTANA (REQUERIDO)

ADEMIR FONTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADER ALBERTO PAZINATO OAB - 832.043.509-91 (PROCURADOR)

 

Vistos etc.... Segue em anexo termo de audiência e despacho. Tendo em 

vista que houve falha da gravação do depoimento da testemunha, 

REDESIGNO nova audiência para o dia 12/05/2020, às 13h30min. Intime-se. 

Data da assinatura digital registrada no sistema. Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000202-60.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PRAXEDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000202-60.2019.8.11.0050. AUTOR(A): SEBASTIAO PRAXEDE DA SILVA 

REU: INSS 1. Defiro como requerido o pedido formulado no ID 22094693, 

devendo o Perito ser intimado pessoalmente para entregar o laudo. 2. Com 

o aporte, vista às partes para a devida manifestação. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-79.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA ULRICH (AUTOR(A))

FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Nelson Ulrich (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000731-79.2019.8.11.0050. AUTOR(A): MARCOS DANIEL RODRIGUES 

DA SILVA ULRICH, FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA REU: JOÃO 

NELSON ULRICH 1. Manifeste-se o exequente acerca da impugnação 

apresentada pelo executado. Prazo 05 (dias). CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000159-89.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (AUTOR(A))

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (AUTOR(A))

MARCELO CAMPOS MARTINS (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO PASQUINI (AUTOR(A))

MARCELO MACHADO DIAS (AUTOR(A))

MARLON CASSIO WIEGERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000159-89.2020.8.11.0050. AUTOR(A): MARLON CASSIO WIEGERT, 

MARCELO MACHADO DIAS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARCELO 

CAMPOS MARTINS, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MICHELY 

FEITOSA MENDES CAMPOS REU: BANCO DO BRASIL SA 1. Distribua-se 

por dependência aos autos n. 1000263-18.2019.8.11.0050. 2 Intime-se a 

parte embargante para comprovar fazer jus a assistência judiciária 

gratuita no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista que o fato de encontrar-se 

em recuperação judicial, por si, não autoriza tal benesse. Prazo: 05 (cinco) 

dias. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-39.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEI CORADI KLEIN (EXECUTADO)

LUIZ VERNER KLEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000033-39.2020.8.11.0050. EXEQUENTE: J. ERCILIO DE OLIVEIRA - 

ADVOGADOS EXECUTADO: LUIZ VERNER KLEIN, CIRLEI CORADI KLEIN 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença. 2. 

Anteriormente a citação do requerido, o autor requereu a desistência da 

ação. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, 

§4º do CPC, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o 

que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do exposto, tendo em 

vista o pedido de desistência da ação proposto pela parte autora, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para 

JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 5. Custas pelo 

requerente. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001185-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

UVM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME (AUTOR(A))

USIEL VALERIO MAZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REU)

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE APRESENTE IMPUGNAÇÃO ÀS 

CONTESTAÇÕES ANEXAS AO PRESENTE AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002498-55.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. F. (REQUERENTE)

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. T. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002498-55.2019.8.11.0050. REQUERENTE: R. F. D. S., MAYSA 

BARBOSA DE FREITAS REQUERIDO: REGINALDO TAVARES DE 

SANTANA Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos, 

proposta por Maysa Barbosa de Freitas e Renan Freitas de Santana em 

desfavor de Reginaldo Tavares de Santana, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a parte autora ter convivido em 

união estável com o requerido por aproximadamente 05 (cinco) anos, e, 

dessa união nasceu o menor Renan Freitas de Santana. Aduz a 

requerente que o requerido não vem cumprindo com sua obrigação 

alimentar em relação ao filho. Por essas razões, pleiteia a concessão da 

guarda provisória do menor, assim como a fixação de alimentos 

provisórios, e no mérito, pugna pela procedência da demanda para 

conceder a guarda definitiva do menor em seu favor, bem como condenar 

o requerido ao pagamento definitivo da pensão alimentícia, reconhecer e 

dissolver a união estável do casal e partilha dos bens. A inicial veio 

instruída com documentos. Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá 

ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que a parte 

reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais. Confirmada a paternidade do requerido através de prova 

documental pré-constituída, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor 

da parte alimentanda no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, devidos à partir da citação, visto que ausentes 

elementos concretos quanto à real capacidade financeira do alimentante. 

POSTERGO a análise da guarda provisória para após a realização de 

estudo psicossocial, oportunidade em que NOMEIO a Equipe Multidisciplinar 

deste Juízo para a realização do estudo mencionado, no prazo de 15 

(quinze) dias, na residência da requerente. Em prosseguimento ao feito, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 27/04/2020, às 15 

horas, a ser realizada pela conciliadora dessa comarca, na Sala de 

Audiência da Segunda Vara. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para 

comparecimento à audiência, consignando-se as advertências do art. 334, 

§ 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de 

contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC. Intime-se 

a requerente para comparecimento à audiência. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 10 de março de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1000099-19.2020.8.11.0050

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

STELLA SERRANO PINHEIRO OAB - MS23578 (ADVOGADO(A))

TAIS KARLA CONCEICAO DOS SANTOS OAB - 106.583.844-14 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000099-19.2020.8.11.0050. REPRESENTANTE: TAIS KARLA CONCEICAO 

DOS SANTOS REU: CRISTIANO MANOEL CABRAL Vistos. Trata-se de 

ação de alimentos c/c guarda cumulada com regulamentação de visitas, 

ajuizada por Clívinny Warlley Santos Cabral, representado por sua 

genitora Taís Karla Conceição dos Santos em desfavor de Cristiano 

Manoel Cabral, todos devidamente qualificados nos autos. Os autos estão 

conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Preliminarmente, 

havendo objetos na demanda que são regidos por leis distintas, hei por 

bem aplicar o rito processual previsto no artigo 693 e seguintes do CPC. 

Portanto, recebo a inicial em todos os seus termos. Com efeito, em razão 

das condições pessoais do alimentante e dos alimentados, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), equivalente a 30% do salário mínimo vigente, em 

virtude da prova do parentesco acostada nos autos. O valor acima 

consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta bancária a ser indicada pelos requerentes por intermédio de sua 

representante, ou mediante recibo, sendo devido a partir da intimação 

desta decisão. Determino a realização de estudo psicossocial, 

oportunidade em que nomeio a Equipe Multidisciplinar deste Juízo para a 

realização do estudo mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, na 
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residência da parte autora. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação 

para o dia 01 de junho de 2020, às 13h30min, a ser realizada na sala de 

audiência deste Juízo. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte 

requerente a fim de que compareçam à solenidade, acompanhados de seu 

advogado. Na audiência, se não houver acordo, passará a contar o prazo 

para a requerida apresentar sua contestação, nos moldes do artigo 697 

c/c artigo 335, ambos do CPC. Consigne-se no mandado que o não 

comparecimento injustificado do requerente ou do requerido à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC. Cite-se e intime-se 

com as advertências de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se. 

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

CAMPO NOVO DO PARECIS, 3 de fevereiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001197-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. A. U. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARIA DRUGOVICH SCHIAVONI OAB - PR62187 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONELO RIGONI OAB - PR85656 (ADVOGADO(A))

CAMILA MARTINS SCHIAVONE OAB - PR85175 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. N. U. (REQUERENTE)

M. N. U. (REQUERENTE)

 

Intimação do autor para requerer o que entender de direito, face o teor da 

manifestação ministerial em ID 28441855.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000097-83.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GARCIA DOS REIS (REQUERIDO)

 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 2ª VARA ATOS 

ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos 

autos sobre o AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço 

da parte requerida. Campo Novo do Parecis, 9 de abril de 2019. CILINA 

SOUZA SANTOS Gestora Judicial

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

Processo Número: 1000385-31.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE DA SILVA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000385-31.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCILENE DA SILVA ORTIZ 

Vistos. Cuida-se de pedido de Alvará para recebimento de valores 

depositados na conta individual do de cujus José Wilames Alves da Silva 

junto a C.E.F. O presente feito é de jurisdição voluntária, seguindo, 

portanto, o rito estabelecido nos artigos 719 e ss do Código de Processo 

Civil. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para informar, no prazo de 15 

dias, o valor atual FGTS e PIS do falecido. Determino a requisição de 

extratos das contas bancárias existentes em nome do "de cujus", por meio 

do Sistema Bacenjud. Sem prejuízo expeça-se edital de intimação de 

terceiros interessados. Intime-se a parte autora para que proceda com a 

juntada das certidões negativas de tributos federais, estaduais e 

municipais. Oficie-se o INSS para que informe acerca da existência de 

herdeiros/dependentes em nome do de cujus. Com efeito, nos termos do 

art. 721 c/c art. 178 do CPC, vistas ao Ministério Publico Estadual para 

manifestação no prazo legal. Após, conclusos para deliberação. Por fim, 

defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe a Lei 

n°1.060/50. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 23 de agosto de 2019. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002434-45.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO DOMINGOS BRIANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DETOMIN BUENO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO OAB - MT3500-B 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Em cumprimento ao respeitável mandado do MMº Juiz de 

Direito Deprecante da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo Parecis, 

Estado de Mato Grosso, e do Deprecado Juiz de Direito da Comarca de 

CUIABÁ-MT, e de posse do mandado, CERTIFICO que DEIXEI de 

PROCEDER APENHORA E AVALIAÇÃO do imóvel matriculado sob o nº 

11.214 FOLHA 01 RGI desta Comarca, pertencente ao devedor, em face 

de, após diligências nesta Comarca, não ter localizado o referido imóvel. 

Sendo que, em face de não possuirmos conhecimento de agrimensura e 

nem equipamentos adequados, tipo GPS e outros, se faz necessário que a 

parte autora forneça os meios necessários para uma correta localização e 

avaliação do imóvel, sendo, o acompanhamento de um técnico agrimensor 

para plotar a matrícula do imóvel no solo, fornecendo mapas e foto imagem 

satélite, onde poderá constatar a localização, a quantidade de área aberta 

e área de reserva, para assim esta Oficiala de Justiça verificar o tipo de 

solo e suas benfeitorias, uma vez que suas características influenciam no 

valor final do imóvel. Assim sendo, pelos motivos expostos acima, devolvo 

r. mandado em cartório, ficando no aguardo de novas determinações 

deste juízo. O referido é verdade. O referido é verdade e dou fé.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONES FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS ATO ORDINATÓRIO. Para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 

do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos 

termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, por meio de seu procurador, para que efetue o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado 

pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-96.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAYCO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000359-96.2020.8.11.0050 AUTOR: JOSE MAYCO RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por 

AUTOR: JOSE MAYCO RODRIGUES em face de REQUERIDO: VIVO S.A., 

ambos qualificados nos autos. O reclamante foi intimado para emendar a 

inicial, juntando comprovante de endereço em seu nome, contrato de 

aluguel ou declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado. Em seguida, o reclamante compareceu aos autos 

argumentando que fora juntada declaração de residência no momento da 

propositura da ação. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

DECIDO. Com efeito, embora o reclamante argumente a juntada de 

declaração de residência, verifico que esta não existe qualquer valor 

jurídico, haja vista que boleto bancário não é documento hábil para 

comprovação de endereço. Com efeito, ante a inércia da parte requerente 

quando à determinação de emenda da inicial, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Proceda o cancelamento da audiência de conciliação, caso esteja 

agendada. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Intimem-se. Proceda-se às baixas e formalidades devidas. 

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

Campo Novo do Parecis, 19 de março de 2020 . assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-43.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE SANTANA OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001878-43.2019.8.11.0050. INTERESSADO: JOSE SEBASTIAO DE 

SANTANA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ao tempo 

em que recebo a petição de cumprimento de sentença aportada no Id nº 

28997259, determino a retificação dos autos para cumprimento de 

sentença, de acordo com as cautelas de praxe. A parte executada 

apresentou petição em que informa o cumprimento da obrigação de fazer 

(Id nº 28864034) e da obrigação do pagamento de quantia certa (Id nº 

30103886). A parte exequente se limitou a requerer o levantamento dos 

valores e consequente extinção do processo (Id nº30234453). DECIDO. 

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação pela parte 

executada, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 52 da Lei nº 

9.099/1990 c/c artigo 526, § 3º e artigo 924, inciso II, ambos do CPC/2015. 

Expeça-se o alvará eletrônico para transferência dos valores depositados 

em favor da parte executada na conta bancária indicada nos autos, de 

acordo com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 19 de março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-63.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001909-63.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JANETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação 

declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c obrigação de fazer, 

dano moral e tutela de urgência, ajuizada por Janete dos Santos em face 

da instituição financeira Banco do Brasil S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A Requerente sustenta, em síntese, que firmou 

compromisso de pagamento de débito que possuía com a instituição 

financeira requerida, cuja avença previu o parcelamento desse débito em 

21 (vinte e uma) parcelas, sendo uma entrada no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e 20 (vinte parcelas) mensais e sucessivas no valor de 

R$ 247,22 (duzentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). 

Alega que efetuou o pagamento de 09 (nove) parcelas, incluindo a 

entrada, porém por questões particulares não conseguiu fazer frente ao 

pagamento das demais parcelas, o que culminou na rescisão do contrato 

por parte da requerida e consequente inclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, requer a nulidade da cláusula 

contratual nº 11, do contrato nº 201801202602, para que a instituição 

financeira, ora promovida, seja compelida a emitir os boletos referentes às 

parcelas de número 10 à 21 nos valores de R$ 247,22 (duzentos e 

quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). A Promovida em sede de 

contestação sustentou a ausência de verossimilhança das alegações 

autorais, a regularidade do débito, bem como a legitimidade da cobrança, 

ao argumento de que a parte autora fora advertida de que os pagamentos 

deveriam ser realizados na data aprazada ou até o trigésimo dia após co 

vencimento, o que não cumpriu, culminando com a quebra do acordo e, de 

conseguinte, com a cobrança da dívida no valor original. Rogou pela 

improcedência da demanda. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum.(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Pois bem. A Promovente deixou de adimplir 

substancialmente o acordo firmado com a instituição financeira, e mais, a 

autora estava ciente de que, para adimplir a dívida, teria que efetuar o 

pagamentos das parcelas na forma pactuada na cláusula 3 do termo de 

renegociação. Portanto, se assim não o fez, o montante original da dívida e 

direito da instituição financeira e pode ser cobrado. Ademais, diante do 

inadimplemento da parte autora, não prospera a pretensão de retorno à 

condição inicial, com o valor original do acordo, uma vez que houve o 

decurso do tempo e, assim, a cumulação de encargos moratórios ao valor 

devido. Ademais, consta no termo de renegociação que os valores já 

pagos ela autora serão computados para amortizar o saldo devedor então 

acumulado em seu cartão, sendo, portanto, contabilizadas as parcelas 

pagas. Nesse sentido segue jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO ordinária. INCIDÊNCIA 

cÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. renegociação do débito. 

CLAUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. 1. Não configurada a abusividade da cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado de parcelas em caso de 

inadimplemento de acordo de renegociação de débito. Relações 

econômicas da sociedade atual. Precedentes. 2. Ausente a demonstração 

de que os valores pagos em acordo de renegociação de débito não 

tenham sido computados para o abatimento da quantia devida, após a 

quebra de avença pelo inadimplemento parcial do consumidor. (Apelação 

Cível Nº 70074511254, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 26/09/2017) Ante 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 
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teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000249-05.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA OLINDA COLERAUS 

KEMPF REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF em face de 

BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida no Id.: 30481730, o qual apresenta os dados bancários 

CONTA CORRENTE Nº 24.336-1; AGÊNCIA 3036-8; BANCO DO BRASIL; 

TITULAR: ELISABETE APARECIDA BASSANI; CPF nº 954.828.900 – 82, 

desde que conste no processo instrumento procuratório com poderes 

para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010419-89.2009.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNULFO BRITO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT10101-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

SALOLI PAZ GALBIATI OAB - MT0017308A (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010236-11.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Considerando o depósito judicial informado pela 

Executada Brasil Telecom OI por meio do petitório de ID 1931202, como se 

vê do documento de ID 1931225 e considerando a informação do 

Departamento de Depósitos Judiciais - ID 3000793, DETERMINO que seja 

oficiado ao Banco do Brasil, Agência de Campo Verde-MT, solicitando 

esclarecimentos acerca do deposito realizado em 05.07.2012, no valor de 

R$ 7.137,59 (sete mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), juntando aos autos a respectiva guia do depósito. Ressalto que 

deverão acompanhar o expediente os documentos de ID 1931225. No 

mais, aguardem-se as informações solicitadas e, em seguida, retornem-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 23 

de junho de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico acerca da inexistência de custas processuais para cálculo e 

cobrança, conforme sentença proferida nos autos. Maria de Fátima Sousa 

Alves Xavier Gestora Administrativa II

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011008-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico acerca da inexistência de custas processuais para cálculo e 

cobrança, conforme sentença proferida nos autos. Maria de Fátima Sousa 

Alves Xavier Gestora Administrativa II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002085-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES - ME (REQUERENTE)

VALERIA ZACARIAS GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE FREITAS PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2019, 

às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANI CARNEIRO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))
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DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 30/10/2017 

às 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000558-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

UELAINE CARPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/04/2019 

ás 09h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010419-89.2009.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNULFO BRITO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT10101-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

SALOLI PAZ GALBIATI OAB - MT0017308A (ADVOGADO(A))

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT13002-O (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT13605-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 8010236-11.2015.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Considerando o depósito judicial informado pela 

Executada Brasil Telecom OI por meio do petitório de ID 1931202, como se 

vê do documento de ID 1931225 e considerando a informação do 

Departamento de Depósitos Judiciais - ID 3000793, DETERMINO que seja 

oficiado ao Banco do Brasil, Agência de Campo Verde-MT, solicitando 

esclarecimentos acerca do deposito realizado em 05.07.2012, no valor de 

R$ 7.137,59 (sete mil cento e trinta e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), juntando aos autos a respectiva guia do depósito. Ressalto que 

deverão acompanhar o expediente os documentos de ID 1931225. No 

mais, aguardem-se as informações solicitadas e, em seguida, retornem-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 23 

de junho de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010169-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REMI WEISSHEIMER JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYBELLE GUEDES CAMPOS OAB - SP246662-O (ADVOGADO(A))

ODAIR DE MORAES JUNIOR OAB - RJ213841-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por 

REMI WEISSHEIMER JÚNIOR, em que afirma que a sentença proferida nos 

autos possui erro material, notadamente por constar nome de partes 

diversas dos litigantes, bem como diz haver contrariedade, mormente 

porque não houve um simples atraso na entrega da mercadoria, e sim a 

falta da entrega, o que evidencia tratar de decisão relacionada de outro 

processo. Vieram os autos conclusos. Decido. Assiste razão ao 

Embargante. De fato, analisando detidamente o projeto de sentença 

aportado nos autos, constata-se evidente erro sistêmico no momento de 

sua juntada no Sistema PJE, uma vez que o projeto anexado a estes autos 

pertencem a outro feito, com partes litigantes e objetos distintos. Assim, 

CONHEÇO os embargos de declaração ofertados e, ACOLHO-OS, 

reconhecendo o erro material e sistêmico, a fim de determinar: 1. O 

desentranhamento do projeto de sentença anexado nos autos (ID 

4915714), mediante certidão. 2. Proceder, nesta data, a juntada do projeto 

de sentença relacionado a este feito. Reabro o prazo recursal. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 26 de julho de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000523-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSO LUIS FORCHEZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BLANK OAB - MT20218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CASOLA (EXECUTADO)

AIRTON CASOLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

ANA MARIA VIDOTTO MARTINS OAB - MT14990/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000523-92.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 57.615,75 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: DENILSO LUIS FORCHEZATTO ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CARLOS EDUARDO BLANK POLO PASSIVO: AIRTON 

CASOLA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: ANA MARIA 

VIDOTTO MARTINS, DEMERCIO LUIZ GUENO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto aos embargos à execução opostos pela parte executada. 

CAMPO VERDE, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002769-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DEI RICARDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

ANA MARIA VIDOTTO MARTINS OAB - MT14990/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002769-95.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 132.814,24 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE 

TRANSPORTE LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

REZENDE JUNIOR, JACKSON NICOLA MAIOLINO, DANIELE IZAURA DA 

SILVA CAVALARI REZENDE POLO PASSIVO: ELIZEU DEI RICARDI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS, 

DEMERCIO LUIZ GUENO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

EXEQUENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. CAMPO 

VERDE, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

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

Processo Número: 1001237-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

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

E. M. D. S. D. S. (AUTOR(A))

J. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

MANIFESTAR-SE. CAMPO VERDE, 24 DE MARÇO DE 2020. ANALISTA 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002781-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO OSEAS DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DOS SANTOS DO PRADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002781-75.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: LAURINDO OSEAS DO PRADO Endereço: Avenida São Paulo, 850, 

Jd. Cidade Verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EVA DOS SANTOS DO PRADO Endereço: Avenida São Paulo, 850, 

Jd. Cidade Verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS ACERCA DA 

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, CUJO TEOR SE ENCONTRA ABAIXO. 

SENTENÇA: A seguir, passou o MM. Juiz a proferir a seguinte sentença: 

'Vistos etc. Trata-se de ação de interdição gaitada pelo ilustre Defensor 

Público, em face de Eva dos Santos do Prado. Recebida a inicial, e 

deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório da 

Interditanda. Instado a manifestar-se, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público pugnaram pelo deferimento imediato do pedido, decretando-se 

desde logo a interdição. É o relato do necessário. Fundamento. Pela leitura 

do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece dois requisitos básicos 

para a convicção do julgador a) o exame pessoal do argüido de 

incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que pese a 

exigência do item 'Ia', no presente caso, assim como o Representante 

Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, pois este 

Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade total da 

Interditanda em realizar os atos da vida civil. De fato, as repostas dadas 

pelo Interditando já mostram aquela situação que a perícia técnica deveria 

elucidar. Assim, a circunstância de a Interditanda não conseguir mais 

compreender os fatos que ocorrem à sua volta, nem de se determinar em 

face deles, já é suficiente para se decretar a sua interdição, mirto que sua 

incapacidade traduz uma situação de fato que merece regularização legal 

e jurídica. A nomeação do Sr. Laurindo Oseas do Prado como curador 

definitivo ratifica uma situação já existente e atende plenamente aos 

interesses da Incapaz. Diante do exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial DECRETO a interdição de Eva dos Santos do Prado, 

devidamente qualificada, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

os atos da vida civil Nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO 

como curador o'Sr. haurindo Oseas do Prado, que deverá prestar 

compromis legal, nos termos do art. 1.187 do Código de Processo Civil, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em obediénci ao disposto no art. 1.184 da Lei 

Processual Civil, inscreva-se apresente sentença no registro civil (Lei 

6.015 , arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. P s os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o compromisso do Curador de be efielme e cumprir o 

Praça dos dos Três Poderes, n. 01 —Jardim Campo Real — CEP 

78.840-000 — Campo Verde/MT — Fone: (66) 3419-2233 TV\ dos Sant 

Promotor d Corrêa 4 a c/> t Laurindo Oseas do Prado Curador ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de ampo Verde — la Vara 
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encargo, procedam-se às e» a 7es necessárias e arquivem-se com baixa 

nos registros cartorários e distribuição. Publica» em audt saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se". E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA SILVA TIAGO FUJII, digitei. 

CAMPO VERDE, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ CAMPO 

VERDE, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000838-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR BUCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR BUCH JUNIOR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 

1000838-57.2018.811.0051 Espécie: Interdição Data e horário: 22 de 

Outubro de 2018, às 09:30 horas (MT) OCORRÊNCIAS Audiência realizada 

na residência do Interditando, com a presença dele, de seu Curador 

Provisório, do Promotor de Justiça e do Defensor Público. Foi informado 

que, nos termos do art. 367, § 5º, do Novo Código de Processo Civil, o 

depoimento coletado seria documentado por sistema audiovisual e que os 

arquivos digitais correspondentes poderiam ser acessados no endereço 

https://forumcv.info/1000838-57-2018, com senha edegar2210. O nobre 

Defensor Público reiterou o pedido de interdição, nos moldes da inicial. O 

ilustre Promotor de Justiça manifestou-se pela procedência do pedido, em 

julgamento imediato. DELIBERAÇÕES A seguir, passou o MM. Juiz a 

proferir a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de interdição 

ajuizada pelo ilustre Defensor Pública, em face de Edegar Buch Junior. 

Recebida a inicial, e deferido o pedido liminar, foi designada audiência para 

o interrogatório do Interditando. Instado a manifestar-se, a Defensoria 

Pública e o Ministério Público pugnaram pelo deferimento imediato do 

pedido, decretando-se desde logo a interdição. É o relato do necessário. 

Fundamento. Pela leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece 

dois requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o exame pessoal 

do argüido de incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que 

pese a exigência do item ‘b’, no presente caso, assim como o 

Representante Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, 

pois este Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade 

total do Interditando em realizar os atos da vida civil. De fato, as repostas 

dadas pelo Interditando já mostram aquela situação que a perícia técnica 

deveria elucidar. A respeito do assunto, ressalta-se o seguinte julgado, 

extraído da obra de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: ‘No processo de 

interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, prevista no CPC 1183, 

se estiver absolutamente convencido, por documentos e pelo 

interrogatório que realizou, da deficiência mental do interditando, mormente 

se tal convicção não seria modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado não 

está adstrito’ (RT 786/270). Assim, é possível concluir que o Interditando 

se enquadra no art. 1.767 do novo Código Civil. Portanto, a situação clínica 

do Interditando, bem descrita, inclusive, nos laudos e atestados juntados 

na inicial, por si só já é suficiente para se decretar a sua interdição, visto 

que sua incapacidade traduz uma situação de fato que merece 

regularização legal e jurídica. A nomeação do Sr. Edegar Buch como 

curador definitivo ratifica uma situação já existente e atende plenamente 

aos interesses do Incapaz. Diante do exposto, e em consonância com o 

parecer ministerial e nos termos do art. 3°, inciso II, do Código Civil, 

DECRETO a interdição de Edegar Buch Junior, devidamente qualificado, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos 

termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO como curador o Sr. Edegar 

Buch, que deverá prestar compromisso legal, nos termos do art. 1.187 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao 

disposto no art. 1.184 da Lei Processual Civil, inscreva-se a presente 

sentença no registro civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na 

imprensa oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Publicados os editais, expedidos os mandados de averbação e colhido o 

compromisso da Curadora de bem e fielmente cumprir o encargo, 

procedam-se às anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos 

registros cartorários e distribuição. Publicada em audiência, saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se”. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito Marcelo dos Santos Alves Corrêa Promotor de 

Justiça Juliano Botelho de Araújo Defensor Público

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103259 Nr: 494-64.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Autos n° 494-64.2016.811.0051 - 103259

Execução

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento de valores aduzido pelo Exequente.

Sem prejuízo, CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior, 

procedendo-se: i) à avaliação e remoção do veículo penhorado; ii) à 

intimação de Residencial Campo Verde Empreendimentos, penhorando-se 

eventual crédito e/ou direito do Executado.

Em seguida, finalizada a penhora, INTIMEM-SE as Partes para que solicitem 

o que entenderem pertinente, notadamente o Exequente, acerca de 

eventual interesse na adjudicação ou na alienação particular de bens ou 

de direitos penhorados.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 166633 Nr: 3959-76.2019.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Sousa de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, José Pupin 

Agropecuária - Fazenda GMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 
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BRASIL - OAB:13810

 Autos n° 3959-76.2019.811.0051 - 166633

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Luciene Sousa de Carvalho, devidamente qualificada, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Intimada, a Recuperanda concordou com o pedido de habilitação do 

crédito, desde que atualizado até a data do deferimento do pedido de 

recuperação judicial.

Instada, a Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao 

acolhimento do pedido de habilitação, nos termos indicados pela 

Recuperanda.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a anotação do crédito 

trabalhista na categoria correspondente.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

da Requerente, Sra. Luciene Sousa de Carvalho, na categoria 

correspondente em lei.

CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Para tanto, deverá a 

Requerente trazer aos autos certidão de crédito atualizada até o dia 12 de 

setembro de 2017.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância 

das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 

1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 20 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172836 Nr: 417-16.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Octávio Lopes Santos Teixeira Brilhante Ustra 

- OAB:196.524/SP

 Autos n° 417-169.2020.811.0051 - 172836

Habilitação de Crédito

Sentença.

Vistos etc.

Leandro de Souza Costa, devidamente qualificado, requereu a presente 

habilitação de crédito em face de José Pupin Agropecuária, visando à 

anotação de direito trabalhista seu no quadro correspondente de credores 

da recuperação judicial apensa.

Intimada, a Recuperanda concordou com o pedido de habilitação do 

crédito.

Instada, a Administradora Judicial se manifestou favoravelmente ao 

acolhimento do pedido de habilitação.

Fundamento.

Analisando os autos, verifica-se a pretensão do Requerente se encontra 

fundamentada em documentos suficientes, uma vez que além dos 

documentos pessoais, trouxe aos autos certidão de crédito.

Aliás, nesse sentido a opinião da Sra. Administradora Judicial, ao 

reconhecer, nos títulos apresentados, razão para a anotação do crédito 

trabalhista na categoria correspondente.

Decido.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido para declarar habilitado o crédito 

do Requerente, Sr. Leandro de Souza Costa, na categoria correspondente 

em lei.

CONSIGNA-SE que o valor deverá ser atualizado até a data do 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Para tanto, deverá o 

Requerente trazer aos autos certidão e crédito atualizada até o dia 12 de 

setembro de 2017.

JUNTE-SE cópia nos autos da recuperação judicial.

Condeno a Recuperanda ao pagamento das custas. Dada à concordância 

das Partes em relação ao pedido inicial, sem honorários – Resp. 

1.197.177/RJ.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 20 de março de 2020.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108446 Nr: 1973-92.2016.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdCXdCS, IEXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Fernandes Rodrigues 

de Mattos - OAB:24332/0, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - 

OAB:9277

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos aduzidos na presente ação 

de alimentos para CONDENAR Leonardo Copeiro Carvalho ao pagamento 

mensal do valor de R$ 534,41 (quinhentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e um centavos), equivalente a 51,14% do salário mínimo vigente, 

em favor da menor Isís Esther Xavier Carvalho.

 CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados em R$ 1.000,00, levando-se em 

consideração, em especial, a baixa complexidade da causa.

Sem prejuízo, CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios do ilustre Procurador dativo, desde logo 

arbitrados em R$ 4.850,61, nos termos do item 18.1 da Tabela XI da 

Resolução 96/2007 da OAB/MT.

Desnecessária a expedição de termo de guarda, uma vez que a condição 

de genitora permite, sem limitações, o exercício inerente ao pátrio poder.

Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, 

eventual manifestação por parte de qualquer interessado pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127736 Nr: 4615-04.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Maier Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da data da cessação do benefício anterior, em 14 de 

março de 2017.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 392 de 798



DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício 

previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do 

salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo.

Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo 

ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o 

seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – 

CGJ/DJA.

 Sem custas. CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos 

termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ.

 Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código 

de Processo Civil.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002254-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de 

seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste 

acerca da juntada do laudo pericial id. 28107697, requerendo o que 

entender de direito. Campo Verde-MT, 24 de março de 2020. assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002372-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca da juntada do 

laudo pericial id. 28108367, requerendo o que entender de direito. Campo 

Verde-MT, 24 de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000628-35.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

MARILENY RODRIGUES DE SOUSA OAB - MT9162/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000628-35.2020.8.11.0051 Ação previdenciária. Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de benefício de 

prestação continuada a pessoa com deficiência com pedido de tutela 

provisória de urgência ajuizada por ADEMIR DE SOUZA OLIVEIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL RECEBO a exordial, eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do novo Código de Processo Civil, 

assim como observada a determinação elencada no art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, diante do não comparecimento do instituto 

requerido em audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de 

conciliação entre as partes e ocasionará o retardamento do feito, em 

homenagem ao princípio constitucional de duração razoável do processo, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte requerida, por carta precatória, para 

contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, 

ainda, para o disposto no art. 341 do NCPC. II – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA De elementar conhecimento que a Constituição Federal 

estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No 

mesmo sentido, dispõe o artigo 98 do novo Código de Processo Civil, in 

verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. Nesse passo, revela-se cabível o benefício da gratuidade de justiça 

mediante simples declaração assinada pela requerente, quando esta não 

for contrariada pelos demais elementos do processo (§ 2º, art. 99, NCPC). 

Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 711.411/MT, 4ª 

Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) Na espécie, a presunção legal 

não restou afastada, ao contrário, as provas colacionadas ao feito 

corroboram a alegação da parte autora de que não dispõe de recursos 

para pagar as custas e despesas processuais. Por tais fundamentos, 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita. III – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. É 

cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual 

sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, 

consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante 

estabelece o art. 300, caput, do NCPC, a seguir transcrito: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Da premissa legalmente estabelecida pelo novo 

Código de Processo Civil vislumbra-se que o legislador abandonou a 

expressão “verossimilhança do direito alegado” e a substituiu pela 

necessidade de demonstração da probabilidade do direito que, segundo 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, caracteriza-se “na situação decorrente 

da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada 

proposição, sobre os motivos divergentes”. (in A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145) LUIZ GUILHERME 

MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona: [...] No direito 

anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de 

“prova inequívoca’ capaz de convencer o juiz a respeito da 

“verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina”. O legislador resolveu, contudo, 

abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. 

Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas 
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provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma 

das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale 

dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ·para o 

esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória (in Novo código de 

processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 382, 

sem grifos no original). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, nota-se que a pretensão da parte está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência. No 

caso judicializado, os documentos apresentados pela parte requerente, 

sob uma ótica de cognição sumária, não apresentam a necessária certeza 

de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a própria 

sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior 

dilação probatória. Isto por que para fazer jus ao recebimento do benefício 

deve a autora comprovar, além da deficiência ou da idade prevista em lei, 

que não tem condições de prover sua própria subsistência, bem como de 

tê-la provida por sua família. Soma-se que os documentos médicos não 

revestem de contemporaneidade. Destarte, no caso sub examine, em que 

pese haver indícios da incapacidade da parte autora, não se pode concluir 

que a própria não reúne os meios necessários tendentes a promover a 

própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, notadamente 

diante dos documentos acostados aos autos. Nesta linha de intelecção, 

por meio de um juízo de convicção de natureza provisória em uma 

apreciação sumária da matéria, limitada aos elementos informativos 

trazidos aos autos pela requerente, conclui-se por não comprovados os 

requisitos ensejadores da medida de urgência. Sendo assim, INDEFIRO a 

tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão calca-se na 

provisoriedade e, caso as provas apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. IV - DAS PROVAS Desde já, 

atendando-se para Recomendação conjunta 01/2015 CNJ, DETERMINO a: 

a) INTIMAÇÃO do INSS para acostar aos autos cópia do processo 

administrativo, incluindo eventuais perícias e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas realizadas; b) realização 

de PROVA PERICIAL MÉDICA e, para tanto, NOMEIO como perita a Dra. 

SORAYA KAFFASHI SOARES CASTRO, CRM – MT 2311, que servirá 

independentemente de compromisso, devendo sua intimação ser 

encaminhada para a Rua Gaga Coutinho, bairro Áreas, Cuiabá/MT. b.1) 

CIENTIFIQUE a Sra. Perita que caso aceite o encargo fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), nos termos do art. 3º, §1º, da Resolução 

558/2007 do Conselho da Justiça Federal, considerando a locomoção do 

perito a esta região, o valor médio de uma consulta, o tempo decorrente 

para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de especialidade do 

expert. Tenho como descabida a diferenciação atinente ao valor dos 

honorários quando arbitrados por Juízes Federais ou por Juízes Estaduais 

em jurisdição delegada. b.2) INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indicarem assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem 

como apresentarem quesitos. b.3) Escoado o prazo acima estabelecido, 

INTIME-SE a expert nomeada para designar data e local para realização da 

perícia, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, § 2º, NCPC) 

devendo os envolvidos e os assistentes técnicos serem intimados do 

início dos trabalhos (art. 474, NCPC). b.4) DEVERÁ, também, a Sra. Perita 

responder os quesitos unificados constantes da Recomendação Conjunta 

01/2015 do CNJ, bem como atentar-se para o disposto no art. 473, NCPC 

b.5) FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia 

médica. Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer (art. 477, §1º, NCPC). b.6) Após a apresentação do laudo, e 

escoado o prazo para manifestação sobre o mesmo, EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório para pagamento. c) a realização de ESTUDO 

PSICOSSOCIAL com a requerente, razão pela qual NOMEIO a psicóloga e a 

assistente social credenciadas neste juízo. c.1) INTIMEM-SE as 

supramencionadas profissionais acerca da nomeação, bem como para 

designarem data e horário para a realização do estudo, o qual deverá ser 

entregue no prazo máximo de 40 (quarenta) dias. c.2) Com o aporte do 

referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 16 de 

março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000926-61.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000926-61.2019.8.11.0051 Ação de interdição com pedido 

de tutela antecipada. Vistos etc. GRACINA ALVES FERREIRA, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de interdição 

com pedido de tutela antecipada em face de APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA, igualmente qualificada. Aduz, em síntese, que a requerida é sua 

irmã e foi diagnosticada com cegueira de ambos os olhos e surdez 

congênita, motivo pelo qual não possui capacidade para exercer os atos 

da vida civil. Após a análise da exordial foi deferida a gratuidade de 

justiça, designada audiência para entrevista da interditanda, concedida a 

tutela de urgência para nomear a requerente como curadora provisória, 

bem como nomeado curador especial em favor da ré. Na oralidade, após a 

entrevista, a Defensoria Pública postulou pela procedência da ação, ao 

passo que a curadora especial apresentou contestação por negativa 

geral. Determinou-se, ainda, fosse aguardado o transcurso do prazo de 

15 (quinze) dias para eventuais impugnações, nos termos do artigo 752 do 

NCPC e, após, a colheita do parecer ministerial, eis que ausente na 

solenidade. Certificado o decurso do prazo para impugnações, o parquet 

postula pela realização de perícia médica com a requerida, a fim de 

averiguar sua incapacidade. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, convém excursionar que 

despicienda a produção da prova pericial postulada pelo Ministério Público, 

máxime porque os elementos probatórios colacionados aos autos aliados 

à entrevista realizada com a requerida têm o condão, por si só, de 

evidenciar que a interditanda não possui condições de exercer livremente 

os atos da vida civil. Logo, o deferimento da perícia médica, na forma 

pugnada pelo parquet, resultaria, tão somente, no retardo da prestação 

jurisdicional fustigada nesta lide, mostrando-se, portanto, flagrantemente 

descabida. Nesta senda, afastada a imprescindibilidade da submissão da 

requerida à avaliação médica pericial, verifica-se que a ação é 

procedente. Com efeito, o presente caso se amolda precisamente ao 

inciso I, do artigo 1.767 do Código Civil, que dispõe: Art. 1.767. Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015) (Vigência) (destaquei). II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em 

tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) IV - 

(Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) V - 

os pródigos. (sem grifos no original) Já o art. 1.775 e seus parágrafos do 

mesmo diploma legal, legitima a requerente para pleitear a interdição. Nesta 

linha de intelecção, para a decretação dessa medida de amparo, é 

necessária a falta de discernimento para os atos da vida civil, tanto 

transitória, quanto permanente, caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. No caso em apreciação restou sobejamente 

comprovado que a interditanda não tem condições, por ora, para reger 

sua pessoa e seus bens, notadamente pelo receituário médico que instrui 

a exordial, assim como pode ser observado na sua entrevista pessoal. 

Ademais, visto que plenamente provado que APARECIDA ALVES DE 

OLIVEIRA não tem discernimento suficiente para exprimir sua vontade, 

mesmo que temporariamente, está sujeita, portanto, à curatela, consoante 

disposição do art. 1.767 do Código Civil. Destarte, resta claro que a 

interdição mostra-se adequada e necessária. É importante assinalar, 

ainda, que a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 autoriza o magistrado a 

definir os limites da curatela de acordo com as potencialidade de cada 

pessoa, observadas as disposições do art. 1.782 do C.C. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido nos presentes autos para DECRETAR a interdição de 
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APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, DECLARANDO-A relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 4º, inciso III 

do Código Civil e de acordo com o art. 1.775, § 1º do mesmo Codex, 

NOMEAR como CURADORA a requerente GRACINA ALVES FERREIRA, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759, I 

do NCPC). Nos termos dos artigos 1.772 e 1.782 da legislação civil, o 

exercício da curatela fica LIMITADO para emprestar, transigir, dar 

quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em 

geral, os atos que não sejam de mera administração. Registre-se, por 

pertinente, que a curadora não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, eventualmente 

pertencentes à interditada, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, 

os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar da 

interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil, INSCREVA-SE a presente no 

Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. ISENTO de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada, devendo o cartório observar o que determina o art. 92 e 93 

da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973. Após a inscrição, INTIME-SE 

a curadora para assinar o termo de compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao juízo eleitoral informando a 

condição de interditada da requerida. Cumpridas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 20 

de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 111200 Nr: 3001-95.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte requerida ao pagamento do débito de R$ 

261.879,55 (duzentos e sessenta e um, oitocentos e setenta e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos) relativos ao Contrato de Abertura de 

Crédito BB Giro Empresa Flex nº 303.706.716, acrescidos dos encargos 

contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente 

processo. Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo 

INPC, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e de 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2º, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde/MT, 16 de março de 2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 87971 Nr: 169-26.2015.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geloci Roque Geleski, Geloci Roque Geleski ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para RESCINDIR o contrato de 

locação entabulado entre as partes e CONSOLIDAR nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

inicial. Por consequência, DECRETO O DESPEJO do requerido, 

assinalando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do 

imóvel, conforme art. 63, § 1º, da Lei 8.245/90, caso assim ainda não 

tenha procedido. Em virtude disso, CONDENO o requerido ao pagamento 

dos alugueres atrasados a partir de julho/2014 até a efetiva desocupação 

do bem, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice 

contratualmente previsto (IGPM/FVG), a partir do vencimento, e acrescidas 

de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.CONDENO, ainda, o 

requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 16 de março de 

2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 4094-30.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Nóbrega Abreu - 

OAB:18431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 206, § 5º, inciso I, do Código 

Civil, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, razão pela qual DECLARO 

EXTINTA a presente ação monitória, nos termos do que dispõe o art. 487, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.Por consectário lógico, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco (05) 

anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de 

justiça gratuita em seu favor.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2019.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100839 Nr: 4309-06.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odacir Giron, Odacir Giron EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4309-06.2015.811.0051 (Código 100839)

Execução de título extrajudicial.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ODACIR GIRON – EPP e ODACIR GIRON, todos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo, por meio do qual 

ajustaram os termos para por fim ao processo, o qual foi regularmente 

homologado (ref.: 20).

Decorrido o prazo assinalado no ajuste, a parte exequente foi intimada 

para manifestar acerca do adimplemento da obrigação, sobrevindo petição 

onde postula pela extinção do feito em razão da satisfação da dívida (ref.: 

39).

Os autos vieram-me conclusos.
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É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que já houve a homologação do acordo, bem 

como que foi informado o total cumprimento do pactuado.

Logo, não há motivo para o prosseguimento desta ação.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais conforme pactuado na 

avença (cláusula 07).

Por fim, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras provenientes destes 

autos, devendo ser expedido o necessário para o cumprimento de tal 

desiderato.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 24 de março de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116638 Nr: 5609-66.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO ORTEGA BAUERMEISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5609-66.2016.811.0051 (Código 116638)

Execução fiscal.

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em desfavor de JUSCELINO ORTEGA BAUERMEISTER, ambos já 

devidamente qualificados.

A parte exequente comparece aos autos e pugna pela extinção do feito, 

em razão do pagamento do valor executado (ref.: 45).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento deste processo, 

uma vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

 DETERMINO a baixa de eventuais penhoras provenientes destes autos, 

especialmente pelo sistema RENAJUD.

Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Renunciado ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 24 de março de 2020.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136908 Nr: 9249-43.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

aposentadoria por invalidez à requerente MARILZA DA COSTA SOUZA, 

no valor mensal a ser calculado de acordo com a Lei de regência, desde a 

data da cessação do auxílio-doença (05.05.2017), com a imediata 

implantação na folha de pagamento do requerido. As prestações em 

atraso deverão ser acrescidas de correção monetária e de juros de mora 

com base manual de cálculos da Justiça Federal.Por corolário, TORNO 

subsistente a tutela de urgência deferida à ref.: 04CONDENO, ainda, o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 

85, §3º, I, do NCPC e Súmula 111/STJ), ISENTANDO-O do recolhimento das 

custas processuais.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de recurso 

voluntário, ENCAMINHE-SE o processo ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, a fim de se proceder ao reexame necessário. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde/MT, 18 de março de 

2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000840-56.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSEMARI 

CAMARGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-41.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000841-41.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSEMARI 

CAMARGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-11.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRACENILTON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000843-11.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:IRACENILTON 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002847-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PEREIRA RIBEIRO 63158760134 (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-45.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER (REQUERIDO)

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARAS A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 10(dez) dias apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto pelos requeridos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001369-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/07/2019, 

às 16h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001369-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, efetuar o pagamento 

do cumprimento da sentença, conforme cálculo anexo. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2019, às 15:40min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo de 10(dez) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto pela autora. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR BARBOSA ROSARIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE REQUERIDA Impulsiono o feito a fim de intimar 

a parte requerida, para, no prazo de 15(quinze) dias , efetuar o 

pagamento do valor remanescente, nos termos postulados pela parte 

autora. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLPHO ROGERIO ZANETI (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre a certidão 

emitida pelo Sr.ª Oficiala de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001002-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001002-85.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

complemento do valor da condenação solicitado pela Reclamante, 

conforme petitório apresentado pelo Exequente de ID 29638501. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). INTIME-SE 

a Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento 

integral da obrigação de fazer consignada em sentença, consubstanciada 

na baixa da inscrição do nome do Exequente de seus cadastros de 

inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, sob 

pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Aportando 

aos autos a resposta, retornem-me conclusos os autos para deliberação 

do pedido de execução da obrigação de fazer. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000571-56.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA GOEDERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARCAL MOREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN COLETA DUARTE OAB - MT25266-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000571-56.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido da Exequente de ID 28929912. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

27 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001576-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FERNANDES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001576-11.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 27418752. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEZIO GONCALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002176-32.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de fevereiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002293-23.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 
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demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLA EMONIELLE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002176-32.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010886-58.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CASA BAHIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DIAS DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requer a expedição de certidão de crédito. É breve relato. 

Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte credora não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. Isto 

posto, DEFIRO o pedido retro em relação à certidão de existência de 

dívida, eis que de posse dela a parte CREDORA poderá levar a protesto, 

nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será 

registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Cumpre 

ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os 

emolumentos serão devidos no momento de quitação do débito pelo 

interessado, não sendo exigido o pagamento prévio dos emolumentos e 

demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do 

Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE DECISÃO 

COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: 1. Nome e qualificação das partes: Exequente – Nova 

Casa Bahia – S/A, CNPJ – 10.757.237/0001-75 – Executado Luciano Dias 

de Moraes, CPF 059.750.541-17 2. Número do processo: 

8010886-58.2015.8.11.0051 3. Valor da dívida: R$ 3.841,11 (três mil, 

oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos) 4. Data do trânsito em 

julgado da sentença: 09/03/2016 5. Data do decurso do prazo para 

pagamento voluntário: 23/04/2019. A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 24 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDREIS E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17389/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA Intimo a parte autora, 

na pessoa de seu procuradora para comparecer na audiência de 

Instrução e Julgamento redesignada para o dia 24/10/2019 às 14h00. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010460-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Defiro o pedido da Exequente para a expedição da carta 

precatória, conforme solicitado no ID.23735579. Cumpra-se. Campo Verde, 

22 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002298-45.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis 

ao Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 399 de 798



Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001363-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALBERT WENDELL TERRA CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001363-05.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28772931. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-92.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000081-92.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto 

e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSINETH DE OLIVEIRA BRITO SALA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000093-09.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto 

e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-77.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES GIUSTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE JESUS CORDEIRO DOS REIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CELIO BELOTO (TESTEMUNHA)

EDMIR TIBURTINO (TESTEMUNHA)

OSMARLINA GALVAO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO DE ALCANTARA LUDVIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000554-15.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 29010692. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

10 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-02.2020.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000087-02.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto 

e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EUGENIO PRATI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002946-25.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto 

e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001339-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELDES ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001339-11.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 29006988. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000094-91.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto 

e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1002924-64.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço. 

Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será julgado extinto 

e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-54.2016.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SIQUEIRA DO BOMDESPACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o autor para manifestar-se 5 (cinco) dias sobre a certidão emitida 

pelo Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001361-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001361-35.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido do Exequente (ID 28490297). Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001360-50.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE ALMEIDA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000853-89.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28335149. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Nos termos 

do art. 536 do CPC, INTIME-SE a Executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar cumprimento integral à obrigação de fazer consignada em 

sentença, consubstanciada na baixa da inscrição do nome do Exequente 

de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido 

o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 11 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000766-07.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 100766-07.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Assim, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, 

intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do crédito, conforme pedido do Exequente (ID 27454593). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de fevereiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000754-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000754-22.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28832585. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 402 de 798



expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001696-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001696-54.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento do valor 

incontroverso, em favor da parte Exequente, na conta apontada por ela, 

nos termos da petição de ID 29052154. Sem prejuízo, intime-se a parte 

Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

valor remanescente ou, em igual prazo, requerer o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 11 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001084-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARACIDA MADALENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001084-19.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. Antes de deliberar sobre a expedição de alvará de 

levantamento de depósito, intime-se a parte Executada para se manifestar 

sobre o pedido do Exequente na petição de ID 28292964, efetuando o 

pagamento do débito remanescente no prazo de 15(quinze) dias ou 

requerer o que entender de direito. Com a resposta, retornem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001575-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR AUGUSTO D PRESTES (EXECUTADO)

ARTHUR VARMELING BACKES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data 24/03, analisando os autos constatei 

que os executados apresentaram Embargos, bem como juntaram 

procuração, conforme ID. 28610049 e 28610047. Bem como, procedi com 

a habilitação da advogada para os executados. Considerando o princípio 

da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados 

Especiais, impulsiono o feito, a fim de intimar o exequente, para, querendo, 

no prazo de 05(cinco) dias, impugnar os embargos, requerendo o que 

entender de direito. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001375-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CAMPOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001375-19.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 27328671. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001454-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001454-32.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28816251. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000359-30.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000359-30.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido do Exequente de ID 28790189. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

14 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-84.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000088-84.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003611-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAN BIERMANN DA LUZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Considerando a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça acostada aos autos, impulsiono o feito, a fim de intimar o 

exquente para, no prazo de 10(dez) dias, indicar o endereço atualizado do 

executado, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000816-33.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Extrai-se dos autos, em resumo, que a Executada ingressou 

com pedido de homologação de Plano de Recuperação Judicial, no dia 

28.08.2018. Logo, o plano foi devidamente homologado, em decisão 

publicada em 29/01/2019, nos autos n° 1088556-25.2018.8.26.0100. Por 

duas vezes, este Juízo determinou para que fosse oficiado ao Juízo da 

Vara de Falências e Recuperação Judiciais do Foro Central da Comarca 

da de São Paulo-SP, para que informar se o crédito do ora Exequente está 

incluso na relação de credores, bem como, informar sobre o prazo de 

suspensão e a atual fase do procedimento recuperacional (ID 16266682 e 

21169264). Apesar disso, não aportou nenhuma resposta nos autos. Com 

efeito, da leitura breve dos autos, conclui-se, a priori, que o crédito 

executado (fato gerador do evento danoso/sentença/acórdão) é 

ANTERIOR ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Está 

no art. 6º da Lei 11.101/05: “Art. 6º A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 

demandar quantia ilíquida. § 2º É permitido pleitear, perante o administrador 

judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da 

relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as 

impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas 

perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que 

será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em 

sentença. § 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o 

deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar 

devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido 

líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.” Da simples 

leitura dos artigos colacionados se nota o tratamento conferido pelo 

legislador às ações pendentes. As execuções serão imediatamente 

suspensas, de forma a remeter-se a satisfação do crédito ao que 

futuramente se decidir no plano de recuperação judicial. Porém, as ações 

de conhecimento em que se demandar quantia ilíquida não serão 

sobrestadas. Diferentemente, seu curso continuará no juízo em que se 

processar, até que se constitua definitivamente o título executivo judicial. 

A partir de então, reconhecido o direito, o crédito será incluído na classe 

própria. Assim, sujeitam-se à recuperação todos os créditos existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 11.101/05), e, no 

que mais de perto interessa à presente exceção, também os que 

decorrerem de ações de conhecimento em trâmite à época do pedido (art. 

6º da LRF). Dessa forma, caberá ao Exequente, portanto, o pedido de 

habilitação de seu crédito na recuperação judicial, na classe 

correspondente. Após, tudo cumprido, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001377-86.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001377-86.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução, conforme pedido da Exequente de ID 29430271. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

27 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-63.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE TOLEDO (INVENTARIADO)

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte autora na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 23/06/2020 às 13:40min, com as advertências na forma da Lei 

9.099/95. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000614-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L R BUENO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1000614-56.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido do Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da Executada 

(CNPJ: 13.721.342/0001-42). Não fora localizados bens no sistema do 

Renajud e Infojud, conforme respostas anexas. Assim, intime-se o 

Exequente, para que no prazo de 15(quinze) dias, indique bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção . Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CERBARO FERRAREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000847-48.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:SONIA CERBARO 

FERRAREZE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA ANYELLE DA 

SILVA LUCHTENBERG, SCARLETT PATRICIA ZEILINGER POLO PASSIVO: 

AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-59.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. FONSECA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010237-59.2016.811.0051 Cumprimento de sentença. Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que 

o Executado pede a devolução de valor penhorado via BACENJUD, cuja 

constrição se deu no dia 29.11.2018, cumprida parcialmente. O Executado 

alega que os valores bloqueados seriam absolutamente impenhoráveis por 

se tratar de valores referentes a salário. Subsidiariamente, o Executado 

afirma que a execução deve ser direcionada a pessoa jurídica, e não a 

pessoa física, uma vez que não é empresa individual. Fundamento. No art. 

833 do Novo Código de Processo Civil encontramos o rol dos bens 

considerados impenhoráveis, com destaque, para o presente caso, o 

disposto nos incisos, IV, X, da referida norma. Veja: “Art. 833. São 

impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º. (...)” Nesse ponto há que se 

considerar que a impenhorabilidade descrita no art. 833 do NCPC é o meio 

eficaz encontrado pelo legislador para intensificar a proteção à dignidade 

da pessoa humana, princípio garantido pela nossa Constituição Federal em 

seu art. 1º, III. Quanto à alegação de ter o bloqueio de R$ 463,43, na conta 

corrente nº 15.466, Agência 3037-6, ser referente a valor impenhorável 

por se caracterizar como conta salário, verifica-se, pelo extrato de id. 

17146654, juntado pelo próprio Executado, que a referida conta na 

verdade se trata de conta corrente, em que foi autorizado o depósito do 

salário, porém não é exclusiva para esse fim. Aliás, a parte Executada não 

apresentou o extrato da conta corrente no período que ocorreu a 

constrição de valores por meio do BacenJud, de forma que não há como 

saber se o valor bloqueado é oriundo de proventos salariais. Dessa forma, 

impossível o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado de 

R$ 463,43 na conta corrente do Executado Solivan Costa Fonseca. De 

outro lado, assiste razão ao Executado, quanto à impossibilidade de 

penhora na conta da pessoa física, uma vez que não foi proferida decisão 

nos autos para desconsideração de pessoa jurídica. Na hipótese, a parte 

Executada, S. C. FONSECA & CIA LTDA – ME, é empresa de sociedade 

empresária limitada, em que constam como sócios Solivan Costa Fonseca 

e Sebastião Manoel da Fonseca. Com efeito, não havendo decisão 

contrária, o cumprimento de sentença tramita apenas em face da pessoa 

jurídica, sendo, portanto, indevida a constrição de valores em conta da 

pessoa física de um dos sócios. Decido. Isso posto, DEFIRO parcialmente 

o pedido de p. id. 17146650, e DETERMINO o desbloqueio dos valores 

penhorados na conta corrente do sócio Solivan Costa Fonseca (id. 

16806449), os quais devem ser restituídos a ele. INTIME-SE o Exequente 
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para apresentar novos cálculos de atualização da dívida, requerendo o 

que entender de direito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DE MENDONCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001968-48.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o 

pedido de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde–MT, 11 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002476-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA DISTRIBUIDORA SAVOY LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA BORTOLOTO PAULINO OAB - SP0191768A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIMAR HONORATO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002476-28.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Assim, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, 

intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do crédito, conforme pedido do Exequente (ID 27645384). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de fevereiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CLEOMAR NASCIMENTO MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001568-34.2019.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte 

Requerente, inconformada com a sentença proferida nos autos, interpôs 

recurso inominado (ID 24504294). Ocorre que, impossível o recebimento 

do recurso, eis que claramente intempestivo, nos termos da certidão de ID 

24634324. De fato, a publicação da sentença deu-se em 09.09.2019, 

tendo sido expedida intimação ao Advogado do Requerente, com ciência 

em 11.09.2019. Entretanto, apenas em 01.10.2019 o Reclamante interpôs o 

recurso (ID 24504294). Assim, evidente que o prazo de 10 (dez) dias 

previsto no art. 42 da Lei 9.099/95 já havia se esgotado. Consigne-se, 

ainda, que, no juizado especial todos os prazos serão contados de forma 

contínua. Nesse sentido, a orientação do Enunciado 165 do FONAJE: “Nos 

Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma 

contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL).” Desta forma, DEIXO de receber o 

recurso interposto pela parte Reclamante, por entender faltar-lhe requisito 

intrínseco, qual seja a tempestividade. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001957-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOMAR JOSE AULER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

ARGE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - SP184743 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001957-53.2018.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento. 

Decido. Extrai-se dos autos, em resumo, que a Executada ingressou com 

pedido de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial – PRE, 

tendo sido deferido o processamento em 27.08.2018. Logo, o plano foi 

devidamente homologado, em decisão publicada em 10.01.2019, nos autos 

n° 1088556-25.2018.8.26.0100, em trâmite na comarca do São Paulo/SP 

(ID 21540025). Com efeito, da leitura breve dos autos, conclui-se, a priori, 

que o crédito executado (fato gerador do evento danoso – 09.02.2017 –ID 

15795408) é ANTERIOR ao deferimento do processamento da 

recuperação judicial. De acordo com o entendimento atual do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato gerador tem sido exatamente a data do fato 

ocorrido (evento lesivo), de onde, passou-se a balizar a condição do 

crédito, no momento da declaração da recuperação judicial. Vejamos: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO 

DECORRENTE DE AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. 

CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA. 1. Controvérsia acerca da suspensão de execução 

provisória ('ex vi' do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005) de crédito 

decorrente de sentença condenatória em demanda por complementação 

de ações, pendente de trânsito em julgado na fase de liquidação. 2. 

Precedentes desta Corte Superior, proferidos em demandas relativas a 

crédito trabalhista e de responsabilidade civil, no sentido de que a data do 

fato gerador da obrigação seria o marco temporal para a sujeição ou não 

do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer 

em data posterior. 3. Caso concreto em que a pretensão de 

complementação de ações se enquadra na responsabilidade civil 

contratual, devendo-se, portanto, tomar como fato gerador o 

inadimplemento, ou seja, a subscrição de ações em número menor do que 

o devido, fato que ocorreu na década de 90, muito antes do pedido de 

recuperação judicial. 4. Sujeição do crédito ao plano de recuperação 

judicial no caso concreto, devendo-se suspender a execução provisória, 
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como bem entendeu o juízo 'a quo'. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 

(STJ, AgInt no REsp 1793713/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 

15/04/2019) A partir de então, é de conhecimento geral que as execuções 

serão imediatamente suspensas, de forma a remeter-se a satisfação do 

crédito ao que futuramente se decidir no plano de recuperação judicial. 

Porém, as ações de conhecimento em que se demandar quantia ilíquida 

não serão sobrestadas. Diferentemente, seu curso continuará no juízo em 

que se processar, até que se constitua definitivamente o título executivo 

judicial. A partir de então, reconhecido o direito, o crédito será incluído na 

classe própria. Por oportuno, cita-se o art. 6º da Lei 11.101/05: “Art. 6º A 

decretação da falência ou o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2º É 

permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou 

modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações 

de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 

8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a 

apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de 

credores pelo valor determinado em sentença. § 3º O juiz competente para 

as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a 

reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na 

falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na 

classe própria.” Assim, sujeitam-se à recuperação todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 

11.101/05), e, no que mais de perto interessa à presente exceção, 

também os que decorrerem de ações de conhecimento em trâmite à época 

do pedido (art. 6º da LRF). Por sua vez, constata-se que a presente 

execução deve ser julgada extinta, possibilitando a parte exequente a 

habilitar-se o seu crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado Nº 

51 do FONAJE, in verbis: “Enunciado Nº 51 – FONAJE - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” Dessa forma, caberá ao 

Exequente, portanto, o pedido de habilitação de seu crédito na 

recuperação judicial, na classe correspondente. Ante o exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a 

presente execução/cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão de crédito, no valor de R$ 1.424,77 (um mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos), com 

entrega à parte Reclamante para as providências pertinentes. Intimem-se 

as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

5 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FAUSTO GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000603-22.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A Autora 

manifestou-se pedindo pelo arquivamento do presente feito sem analise 

dos fatos porque houve erro na distribuição no cadastro do autor. Assim 

sendo, determino que seja cancelada a distribuição destes autos no PJe, 

procedendo-se as anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de 

março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000801-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEIXOTO PENNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000801-64.2017.811.0051 Decisão. Vistos etc. De fato, assiste 

razão ao EXEQUENTE, no pedido de id. 26046385. Da leitura breve dos 

autos, conclui-se, a priori, que o crédito executado (fato gerador do 

evento danoso) é POSTERIOR ao deferimento do processamento da 

recuperação judicial (a partir de dezembro/2016). Quanto aos créditos que 

possuem fato gerador posterior ao processamento da recuperação 

judicial, como no caso, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Logo, considerando tratar-se de 

créditos extraconcursais, que não estão sujeitos à recuperação judicial, 

porque foram constituídos após 20.06.2016, devem prosseguir ate a 

liquidação do valor do credito, apos o que será expedido oficio ao juízo da 

recuperação judicial comunicando a necessidade de pagamento. A 

propósito, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n°. 

0203711-65.2016.8.19.0001, que tramita na 7ª Vara Empresarial do Estado 

do Rio de Janeiro – RJ, se deliberou acerca do procedimento a ser 

adotado para a exigência dos créditos extraconcursais: “AVISO SOBRE 

OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR (...) 3. Os 

processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem 

prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e 

após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a 

necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o 

apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo 

Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem cronológica de 

recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para 

efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos 

extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos 

autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a 

planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originários 

deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas 

Recuperandas. 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação 

progressiva dos créditos extraconcursais, quanto a manutenção das 

atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas 

no Plano de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando 

Cesar Ferreira Viana - Juiz Titular (Decisão proferida em 02/05/2018, pelo 

Juiz Titular Dr, Fernando César Ferreira Viana, nos Autos do Processo 

Judicial Eletrônico nr. 0203711-65.2016.8.19.0001 – 4ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ - Decisão completa encontra-se no link : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf)” De outro lado, a parte EXEQUENTE 

formulou pedido de cumprimento de sentença acompanhado de planilha de 

cálculo de liquidação (ID 21817242), na forma do art. 509, § 2º, do Código 

de Processo Civil, e intimada a parte executada para cumprir a obrigação 

(art. 523 do CPC) e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença 

(art. 525 do CPC), decorreu o prazo legal sem a prática de quaisquer dos 
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dois atos, o que implica preclusão. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela parte exequente, no ID 21817242, declarando líquida a 

execução, pondo fim à fase de liquidação e iniciando-se a fase 

expropriatória e, seguindo orientação do Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP, DETERMINO: a) a expedição de ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial (autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso 

perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ), informando o valor do 

crédito e a necessidade de seu pagamento; b) em seguida, determino o 

arquivamento dos autos, com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de março 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR LOURDES SCHEEREN DE OLIVEIRRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000239-84.2019.811.0051 Polo Ativo: ANADIR LOURDES 

SCHEEREN DE OLIVEIRA Polo Passivo: R.N COMERCIO VAREJISTA S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ANADIR LOURDES SCHEEREN DE OLIVEIRA contra R.N 

COMERCIO VAREJISTA S.A objetivando indenização por danos morais e 

restituição do valor do aparelho furtado. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de ilegitimidade passiva, no mérito, defende 

o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais e materiais, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela reclamada, esta não 

merece acolhimento, tendo em vista a responsabilidade objetiva que regula 

a relação consumerista entre as partes envolvidas, motivo pelo qual, 

rejeito a preliminar arguida. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito 

Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de ausência de 

pagamento do premio no valor de R$ 1.098,24 em virtude da contratação 

de seguro do aparelho celular pelo motivo de furto em sua residência, 

juntando Boletim de Ocorrência (Id 17744590), termo de seguro (Id 

17744992) e comprovantes de pagamentos (Id 17744995), como meio de 

prova da contratação do seguro e ausência de pagamento do prêmio. A 

reclamada alega em sua defesa a inexistência de danos morais e 

materiais, requerendo a improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada 

não logrou em comprovar os fatos alegados em relação aos termos da 

contratação do serviço ofertado por esta a Autora. Por outro lado, os 

argumentos elencados em sua defesa são genéricos e não fazem prova 

contra a pretensão da Autora. Ademais, a Reclamada não juntou nenhuma 

prova em face do pagamento do prêmio, objeto da discussão nestes 

autos, motivo pelo qual, não há como acolher as alegações da Ré. 

Todavia, tanto na conclusão quanto na execução dos contratos, as partes 

devem observar os princípios da probidade e boa-fé, não se mostrando 

justo que a seguradora e/ou fornecedor do serviço de seguro receba o 

premio e recuse o pagamento da indenização sob o argumento de que o 

bem não atende aos requisitos do seguro, ilegitimidade passiva e ausência 

do dever de ressarcir o dano material, até mesmo porque havia como 

conferir as informações referente ao aparelho quando da aceitação do 

risco, não podendo o consumidor ser privado de receber seu direito em 

razão da burocracia que esbarra as regras do seguro, conforme artigo 6º, 

II e IV da Lei 8.078/90. Sem delongas, entendo que restou comprovado 

pela Autora o furto em sua residência, bem como do seu celular por meio 

do registro do Boletim de Ocorrência (Id 17744590), ocasião em que se 

encontra anexo a inicial os comprovantes de pagamentos do seguro e 

aquisição deste por meio do “CERTIFICADO DO BILHETE MAIS PROTEÇÃO” 

(Id 17744992). Sendo assim, em se tratando de relação consumerista, a 

interpretação das clausulas contratuais deverão ser interpretadas de 

forma favorável ao consumidor, conforme autoriza os artigos 18 e 51 da 

Lei 8.078/90, motivo pelo qual, assiste razão o Autor. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova 

conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, o ressarcimento 

referente ao dano material em virtude do furto do aparelho segurado 

atribuído à parte autora é medida que se impõe. III – Dano Moral Quanto à 

indenização por danos morais. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do 

Código de Processo Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste 

sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao 

proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas 

dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do 

que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de 

Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa 

jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não 

precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas 

partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do 

motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 

1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 

17.8.1998). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emirja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). No caso dos autos, 

observa-se que o que ocorreu foi tão somente a negativa de pagamento 

de um serviço que foi contratado pela própria autora, conforme afirma em 

sua exordial, não restando dúvida de que o referido caso trouxe 

desconforto à parte promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Na verdade, não é 

qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por 

dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de 

enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a situação apresentada se 

caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa 

nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer cidadão. Portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Assim, caminho 
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outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo IMPROCEDENTE 

o pedido de indenização por danos morais; 2 – CONDENO a reclamada ao 

pagamento a titulo de danos materiais no valor de R$ 1.098,24 (hum mil e 

noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) a titulo de danos materiais 

devidamente comprovados; 3 - DETERMINO que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 14 de outubro de 2019. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Autos n° 1000151-80.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução manejados por BANCO BRADESCO S/A, em que se 

insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte Exequente, 

sustentando, em suma, que foi intimado da referida sentença na data de 

05/09/2018, sendo que, o prazo de 05 (cinco) dias expirava-se na data de 

10 /09/2018, e cumpriu a decisão na data de 11/09/2018, ou seja, não 

incidindo a multa cominatória. Instado a se manifestar, o Exequente 

permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. A controvérsia 

entre as partes cinge-se, em suma, em razão da execução da multa 

cominatória pelo descumprimento da obrigação estabelecida na sentença 

de ID 13439460. A parte embargante sustenta que cumpriu a determinação 

dentro do prazo legal, já que teria sido intimada em 05.09.2018 e exclui o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito em 11.09.2018. 

De fato, razão não assiste à parte embargante. Isso porque a intimação da 

sentença de ID 13439460 ocorreu por meio do DJE, em nome do Patrono 

da parte Reclamada, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, em 05.09.2018 

(expedientes). Nessa trilha, vê-se que o prazo de cinco dias decorreu em 

10.09.2018, tendo sido a obrigação cumprida em 11.09.2018. Portanto, 

ainda que tenha transcorrido um dia para o efetivo cumprimento da 

obrigação, este não se mostra suficiente para aplicação da multa 

coercitiva, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

além de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na impugnação apresentada 

pela parte executada, a fim de tornar inexigível a multa cominatória, em 

razão do cumprimento da obrigação de fazer em tempo hábil. Por 

consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte Executada 

(Embargante), no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

conforme ID. 081240000008219110, referente à garantia do juízo. DEIXO 

de reconhecer a litigância de má-fé, pois entendo não estarem 

configuradas as hipóteses dos artigos 79 e seguintes do Código Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 03 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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de ID 13439460. A parte embargante sustenta que cumpriu a determinação 

dentro do prazo legal, já que teria sido intimada em 05.09.2018 e exclui o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito em 11.09.2018. 

De fato, razão não assiste à parte embargante. Isso porque a intimação da 

sentença de ID 13439460 ocorreu por meio do DJE, em nome do Patrono 

da parte Reclamada, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, em 05.09.2018 

(expedientes). Nessa trilha, vê-se que o prazo de cinco dias decorreu em 

10.09.2018, tendo sido a obrigação cumprida em 11.09.2018. Portanto, 

ainda que tenha transcorrido um dia para o efetivo cumprimento da 

obrigação, este não se mostra suficiente para aplicação da multa 

coercitiva, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

além de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na impugnação apresentada 

pela parte executada, a fim de tornar inexigível a multa cominatória, em 

razão do cumprimento da obrigação de fazer em tempo hábil. Por 

consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte Executada 

(Embargante), no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

conforme ID. 081240000008219110, referente à garantia do juízo. DEIXO 

de reconhecer a litigância de má-fé, pois entendo não estarem 
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Embargos à Execução manejados por BANCO BRADESCO S/A, em que se 
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sustentando, em suma, que foi intimado da referida sentença na data de 

05/09/2018, sendo que, o prazo de 05 (cinco) dias expirava-se na data de 

10 /09/2018, e cumpriu a decisão na data de 11/09/2018, ou seja, não 

incidindo a multa cominatória. Instado a se manifestar, o Exequente 

permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. A controvérsia 

entre as partes cinge-se, em suma, em razão da execução da multa 

cominatória pelo descumprimento da obrigação estabelecida na sentença 

de ID 13439460. A parte embargante sustenta que cumpriu a determinação 

dentro do prazo legal, já que teria sido intimada em 05.09.2018 e exclui o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito em 11.09.2018. 

De fato, razão não assiste à parte embargante. Isso porque a intimação da 

sentença de ID 13439460 ocorreu por meio do DJE, em nome do Patrono 

da parte Reclamada, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, em 05.09.2018 

(expedientes). Nessa trilha, vê-se que o prazo de cinco dias decorreu em 

10.09.2018, tendo sido a obrigação cumprida em 11.09.2018. Portanto, 

ainda que tenha transcorrido um dia para o efetivo cumprimento da 

obrigação, este não se mostra suficiente para aplicação da multa 

coercitiva, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

além de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na impugnação apresentada 

pela parte executada, a fim de tornar inexigível a multa cominatória, em 

razão do cumprimento da obrigação de fazer em tempo hábil. Por 

consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte Executada 

(Embargante), no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

conforme ID. 081240000008219110, referente à garantia do juízo. DEIXO 

de reconhecer a litigância de má-fé, pois entendo não estarem 

configuradas as hipóteses dos artigos 79 e seguintes do Código Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 03 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos n° 1000151-80.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução manejados por BANCO BRADESCO S/A, em que se 

insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte Exequente, 

sustentando, em suma, que foi intimado da referida sentença na data de 

05/09/2018, sendo que, o prazo de 05 (cinco) dias expirava-se na data de 

10 /09/2018, e cumpriu a decisão na data de 11/09/2018, ou seja, não 
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permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. A controvérsia 

entre as partes cinge-se, em suma, em razão da execução da multa 

cominatória pelo descumprimento da obrigação estabelecida na sentença 

de ID 13439460. A parte embargante sustenta que cumpriu a determinação 

dentro do prazo legal, já que teria sido intimada em 05.09.2018 e exclui o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito em 11.09.2018. 

De fato, razão não assiste à parte embargante. Isso porque a intimação da 

sentença de ID 13439460 ocorreu por meio do DJE, em nome do Patrono 

da parte Reclamada, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, em 05.09.2018 

(expedientes). Nessa trilha, vê-se que o prazo de cinco dias decorreu em 

10.09.2018, tendo sido a obrigação cumprida em 11.09.2018. Portanto, 

ainda que tenha transcorrido um dia para o efetivo cumprimento da 

obrigação, este não se mostra suficiente para aplicação da multa 

coercitiva, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

além de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na impugnação apresentada 

pela parte executada, a fim de tornar inexigível a multa cominatória, em 

razão do cumprimento da obrigação de fazer em tempo hábil. Por 

consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte Executada 

(Embargante), no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

conforme ID. 081240000008219110, referente à garantia do juízo. DEIXO 

de reconhecer a litigância de má-fé, pois entendo não estarem 

configuradas as hipóteses dos artigos 79 e seguintes do Código Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 03 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo n° 1000056-84.2017.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. A parte Requerida apresentou exceção de 

pré-executividade, pugnando pelo trancamento da execução. A 

Requerente, por sua vez, manifestou-se pedindo pelo indeferimento do 

pedido da parte adversa. Todavia, em que pesem as manifestações das 

partes litigantes, observa-se que no presente feito não houve 

requerimento da parte interessada para o procedimento de cumprimento 

de sentença e, nesse posto, ressalta-se que é necessário o requerimento 

da parte para a sua execução. Assim, DEIXO de apreciar a exceção de 

pré-executividade apresentada pelo Requerido. Entretanto, o Requerido 

informa que é instituição bancária com falência decretada pelo juízo da 2.ª 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/ 

SP, nos autos do processo de n.º 1071548-40.2015.8.26.0100. Desta 

forma, ressai causa impeditiva para o prosseguimento da ação perante os 

Juizados Especiais, tornando-o parte ilegítima para atuar em processos 

regidos pela Lei 9.099/95, nos termos do art. 8.º, que assim dispõe: “Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a MASSA FALIDA e o insolvente civil (grifo nosso).” Por sua vez, o 

art. 51, IV, do mesmo diploma Legal preconiza que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) IV - quando sobrevier 

qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei(...).” Isto posto, 

reconheço a ilegitimidade passiva do Banco Cruzeiro do Sul S/A, e julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, IV, c/c art. 

8º da Lei nº 9.099/95 e art. 485, VI, do CPC. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Sem 

custas e honorários, na forma da lei. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Processo Número: 1000076-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SIEROTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000076-70.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Requente pugnou pela desistência da presente 

ação (ID 28675118). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência 

de pedido de desistência por parte do autor não depende da prévia 

manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 
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instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Civil: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para extinguir o presente feito sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, na 

forma da lei. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. Campo Verde-MT, 

07 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-09.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI AMANDA OLIVEIRA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000076-70.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Requente pugnou pela desistência da presente 

ação (ID 28535119). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência 

de pedido de desistência por parte do autor não depende da prévia 

manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para extinguir o presente feito sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito a 

tutela de urgência deferida anteriormente. Sem custas, na forma da lei. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000804-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FIAMA IARTELLI SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000804-82.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovantes de depósito de ID 26058644 e 

26058645. A Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento dos 

valores depositados, o que presume a sua anuência com pagamento. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010776-59.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010776-59.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A 

Executada apresentou impugnação, apresentando cálculo do débito (ID 

24216836). Intimada, a Exequente manifestou-se, concordando com os 

valores apresentados pela Executada, pugnando pela expedição de 

certidão de crédito. Desta forma, homologo o cálculo de atualização do 

débito (ID 24216836). Isso posto, julgo procedente o pedido aduzido pela 

parte Executada, por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. 

Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para dar 

prosseguimento no presente cumprimento de sentença e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO do presente execução. Transitada 

em julgado, expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO, com entrega para a 

Exequente para habilitação na ação de Recuperação Judicial do Grupo OI 

(7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-79.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001177-79.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração opostos por APARECIDA MARIA MOREIRA, em 

que afirma que a sentença proferida nos autos é omissa, porquanto 

findou-se apenas a obrigação da reclamada Banco PANAMERICO, 

devendo o feito prosseguir em relação à reclamada Banco BRADESCO. 

Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que os embargos merecem ser acolhidos in totum. Em análise 

ao acordo anexado nos autos (ID 22532210), vislumbra-se que apenas a 

parte Autora e a reclamada Banco PAN S.A. compuseram-se acerca da 

obrigação descrita na inicial. Em sentido contrário, a ação permanece em 

todos os termos em relação à reclamada Banco BRADESCO. Apesar 

disso, a sentença de ID 23182787, julgou extinto o processo e determinou 

o arquivamento do feito. Desta feita, CONHEÇO os Embargos Declaratórios 

manejados, e os ACOLHO, a fim de retificar na sentença de ID 23182787 o 

que segue: “Por tais considerações, HOMOLOGO e considerando o 

disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

O FEITO, com resolução do mérito, ante o acordo celebrado entre a parte 

autora APARECIDA MARIA MOREIRA e a reclamada Banco PAN S.A.. No 

mais, prossegue o tramite regular dos autos em relação à reclamada 

Banco BRADESCO. Por consequência, estando o feito apto para prolação 

de sentença, REMETA-SE ao Juiz leigo.” No mais, persiste a decisão tal 

como está lançada. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 21 de 
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fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-34.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY KAROLINE PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000986-34.2019.8.11.0051 Ação de Cobrança Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte 

Reclamante mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito (ID 30079015), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente 

ação de execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEDRO TORMES DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001471-68.2018.8.11.0051 Ação de Cobrança Sentença. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a parte 

Reclamante mesmo intimada deixou de prover o necessário ao andamento 

do feito (ID 30083288), impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Isso posto, DECLARO EXTINTA a presente 

ação de execução, na forma do art. 485, III, do CPC. Sem custas. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000543-49.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZIEL MIRANDA GIUSTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000543-49.2020.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Exequente pugnou pela desistência da presente ação (ID 30083333). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 13 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-43.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIRA MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

GLEICY CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001548-43.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 30350709). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.0 Por fim, retire-se a audiência de instrução e julgamento da 

respectiva pauta. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003530-92.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1003530-92.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 30361551). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 16 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes 
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Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001203-77.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Requerida efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 29292247. A Requerente, por 

sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o que presume a 

sua anuência com pagamento (ID 29485310). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente, em contas indicadas por ela (ID 29485310). 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000653-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FLORES TOMAZELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000653-82.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 29429451. A Exequente, por 

sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o que presume a 

sua anuência com pagamento (ID 29928555). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente, em contas indicadas por ela (ID 29928555). 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001054-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN CRISTINA FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001054-52.2017.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que 

a parte Executada alega, em síntese, excesso de execução, 

apresentando a planilha de cálculo que entende devida (id. 18677140). 

Instado a se manifestar, a parte Exequente concordou com o cálculo 

apresentado pelo Executado (id. 24014896). Por fim, a parte Executada 

comprovou o depósito do valor executado (id. 26766846). Decido. 

Volvendo olhos ao feito observa-se que a parte Exequente não se opôs 

ao cálculo apresentado pelo executado, manifestando sua concordância 

com os valores apresentados. A manifestação positiva ofertada pela parte 

Exequente em relação à impugnação lançada pela parte Executada 

caracteriza reconhecimento jurídico do pedido. Posto isso, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, formulada pela parte Executada. Por 

consequência, DETERMINO a liberação do valor depositado nos autos (ID 

26766854) em favor da parte Exequente, em conta a ser indicada por ela. 

Sem custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Campo 

Verde/MT, 20 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-63.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA GOMES DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000900-63.2019.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: NATALIA GOMES DO 

AMARAL Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de reclamação ajuizada neste Juizado 

Especial, sendo que o presente feito tramita desde 11.04.2019. A parte 

Autora foi devidamente intimada (Id 28709037) para manifestar acerca da 

diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 05 dias, permanecendo 

inerte e nada requerendo até a presente data, conforme se extrai da 

certidão juntada aos autos (id 29309625). É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, III do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: 

[...]III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Compulsando detidamente 

o feito, observo que a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestar acerca da diligencia negativa do oficial de justiça no prazo de 

05 dias, conforme se extrai dos autos, o feito encontra-se paralisado há 

mais de 30 dias sem manifestação da parte Autora. Assim, a extinção e 

arquivamento do presente feito é medida que se impõe, ante o abandono 

da causa pela parte Autora. Dispositivo Por tais considerações, em razão 

do abandono da causa pela parte autora que não promoveu o 

prosseguimento da lide, consoante registro nos autos (id 29309625) 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 

485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

ante o permissivo legal (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de março de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011404-48.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA TEREZINHA COCCO AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8011404-48.2015.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da 

Executada OI MÓVEL S/A, cujo crédito é CONCURSAL. A Exequente 

apresentou planilha de atualização do débito, como se vê no ID 25807635. 

Desta forma, homologo o cálculo, declarando como o valor da presente 

execução R$ 8.510,00 (oito mil, quinhentos e dez reais). Ante o exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a 

presente execução/cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão de crédito, no valor de R$ 8.510,00 (oito mil, 

quinhentos e dez reais), com entrega à parte Exequente para habilitação 

na ação de Recuperação Judicial do Grupo OI (7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, arquivando-se os 

autos em seguida. Sem custas e sem honorários advocatícios. Proceda-se 

as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de março de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA LOURENCA DA CHAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000490-05.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 304222122). A Requerida, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

30474037).. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

REQUERENTE, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-52.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001334-52.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 30193140). O Requerente, por 

sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento (ID 

30407819). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

14398658. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 20 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001320-68.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PAGANE DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001320-68.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Requerida efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 30214928). O Reclamante, por 

sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado (ID 30384936). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

REQUERENTE, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001372-64.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento em execução, conforme se vê do 

comprovante acostado aos autos (ID 29458880). A Exequente, por sua 

vez, pediu pelo levantamento do valor depositado (ID 30329163). É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 
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Exequente, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 20 de 

março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002370-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA PIRES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002370-32.2019.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

dos comprovantes acostado aos autos (ID 27924258 e 283110591). O 

Reclamante, por sua vez, concordou com os pagamentos, pugnando pelo 

levantamento (ID 29954173). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos, em favor da 

parte RECLAMANTE, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 20 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011393-19.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8011393-19.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença – 

Exceção de Pré-executividade Decisão. Vistos etc. O Executado manejou 

Exceção Pré-Executividade, aduzindo, em síntese, a nulidade da presente 

execução, notadamente por ter sido em sede recursal fixado honorários 

advocatícios sobre o valor da condenação, mas no juízo de origem não 

houve condenação em desfavor da ora executada, faltando, ao título 

judicial os requisitos formais da certeza, liquidez e exigibilidade. O 

Exequente pugnou pela improcedência do pedido da executada, pois 

trata-se de mero erro material ocorrido na decisão em voga, uma vez que 

no artigo 55 da Lei 9.099/95 prevê que havendo condenação de 

honorários no juízo recursal será fixado sobre o valor da condenação e 

não havendo condenação, sobre o valor da causa. É o relato. 

Fundamento. Desde logo, entendo pelo acolhimento da exceção 

pré-executividade. Segundo alega o Executado, a presente execução é 

nula porque os honorários no juízo recursal foram fixados em 15% sobre 

o valor da condenação, porém, na sentença de origem não houve 

condenação em desfavor, e por isso, nada deve ao exequente. 

Compulsando os autos, observo que no Juízo Recursal houve 

condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. De fato, 

ocorreu erro material na decisão da Turma Recursal, como alega o 

Exequente. Entretanto, deixou de se insurgir contra o alegado erro material 

no juízo competente, ocorrendo a preclusão, nos termos do art. 507 do 

Código de Processo Civil. Assim, esses fatos conferem certeza às 

alegações do executado. Desta forma, a extinção da presente execução é 

medida de rigor. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedentes a exceção pré-executividade e, por consequência, JULGO 

EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Com o trânsito em julgado, expeça-se em favor da 

EXECUTADA alvará para liberação do valor bloqueado pelo sistema 

Bacenjud (ID 19951246), em conta a ser informada por ela. Cumpra-se. 

Intimem-se. Sem custas ou honorários. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011315-25.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA FORTUNA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8011315-25.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da 

Executada OI MÓVEL S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 

29 de junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando que o plano 

de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela Assembleia Geral de 

Credores homologado pelo Juízo competente, todos os créditos, cujo fato 

gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos foram novados, nos 

termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo, por corolário, ser pagos 

na forma prevista no plano de recuperação judicial. Dito isso, necessário 

adotar no presente feito os procedimentos indicados na Lei nº 11.101/05 

e, da mesma forma, no plano de pagamento, devidamente aprovado e 

homologado. Nessa trilha, necessário mencionar a decisão proferida pelo 

Juízo da recuperação judicial: “1) Quais créditos se submetem à 

Recuperação Judicial? Estão submetidos à recuperação judicial os 

créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes 

até a data do pedido de Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos 

concursais). Nos termos da r. decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), 

“este juízo adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP 

(2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido 

de que, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, 

cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação 

judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, 

devem ser devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos 

das execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da 

certidão de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e 

não a data da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (A 

d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). Nesse sentido, 

importa frisar que a demanda sub judice trata-se de CRÉDITO 

CONCURSAL, já que se trata de responsabilidade civil e o fato gerador 

ocorreu antes da recuperação judicial, ou seja 04.11.2015. O juízo da 

recuperação judicial, ao homologar o plano apresentado pelas empresas 

do grupo OI, decidiu sobre o procedimento a ser adotado para exigência 

dos créditos concursais, de cujo grupo o relativo aos presentes autos é 

integrante, na forma a saber: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS 

CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 
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constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 5. Os depósitos 

judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar Ferreira Viana - Juiz 

T i t u l a r  ( A  d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). Deste modo, liquidado o valor do 

crédito, deverá ser postulado junto ao Juízo Universal a consequente 

liberação de valores, obedecendo ao Plano da Recuperação Judicial. 

Assim, para alcançar a fase adequada, qual seja, a CONSOLIDAÇÃO DO 

VALOR A SER EXIGIDO DA PARTE DEVEDORA, para que o credor possa 

proceder a habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial. 

Assim, havendo divergências quanto ao valor do crédito e conforme 

alhures explanado, o crédito guerreado no presente feito, trata-se de 

crédito CONCURSAL, posto que o fato gerador do dano, aqui entendido 

como o evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da recuperação 

judicial do Grupo OI. A Executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, alegando, em síntese, que a empresa encontra-se em 

recuperação judicial e devem ser observados os critérios de aplicação 

dos juros de mora e correção monetária que só incidem até a data do 

pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016. Assim, pugna pela 

improcedência do cumprimento de sentença, a liberação do valor 

penhorado, diante da impossibilidade da prática de atos constritivos e, ao 

final, pede extinção do feito pela incompetência do juízo. O Exequente, 

argumenta que não existe excesso na execução, pugnando pela 

manutenção dos valores corrigidos nos termos da sentença, dando-se 

prosseguimento a execução. Pois bem, a atualização e do valor em 

execução deverá observar o determinado na ação de recuperação 

judicial, incidindo correção monetária e juros até a data de 20.06.2016. 

Portanto, deve-se apurar a quantia da execução, para, posteriormente, o 

credor se habilitar na ação de recuperação para recebimento do crédito. 

Assim, diante da controvérsia, este Juízo realiza o cálculo acerca do 

crédito em execução, cuja planilha ora é juntada aos autos. Nessa linha, 

considerando a condenação pelos danos materiais fixada em sentença foi 

mantida em grau de recurso na importância de R$4.621,56 (quatro mil, 

seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de 

correção monetária pelo INPC, desde a condenação (18.10.2017 – data do 

acórdão – ID 10478816 - consoante Súmula 362 do STJ) e juros 

moratórios de 1% ao mês, devidos desde o evento danos (04.11.2015), 

chega-se a quantia de R$4.945,07 (quatro mil e novecentos e quarenta e 

cinco reais e sete centavos). Consigna-se, ademais, que o valor do 

crédito foi atualizado (correção monetária e juros) até a data de 

20.06.2016, conforme decisão proferida na ação de recuperação judicial 

da OI, antes lançada (2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem.). Portanto, o valor da presente 

execução é de R$ R$4.945,07 (quatro mil e novecentos e quarenta e cinco 

reais e sete centavos). Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido 

aduzido pela parte Executada, por meio da impugnação. Ante o exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a 

presente execução/cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a 

respectiva certidão de crédito, no valor de R$4.945,07 (quatro mil e 

novecentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), com entrega à 

parte Reclamante para habilitação na ação de Recuperação Judicial do 

Grupo OI (7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de março 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000998-82.2018.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A 

parte Requerida efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

se vê do comprovante acostado aos autos (ID 29233455). O requerente, 

por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo levantamento 

(ID 29737518). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Reclamante, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

29737518. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 23 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-32.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE CHAVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001400-32.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 30216299. A Exequente, por 

sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o que presume a 

sua anuência com pagamento (ID 30515248). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela. Por fim, 
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DETERMINO que a Secretaria deste Juizado Especial oficia aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, para a imediata baixa do nome e CPF 

do Exequente de seus cadastros, relativamente ao débito discutido nestes 

autos. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 23 de março de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001096-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADINEIA DO VALE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001096-33.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme se vê do comprovante acostado aos autos (ID 

30283134). A Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento do valor 

depositado (ID 30475761). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos, em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 23 de março de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000497-63.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON SAVENHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Dirce Aparecida de Araújo da Silveira (REQUERIDO)

VERONICE CRISTINA LOPES (REQUERIDO)

LAURO IVAN DA SILVEIRA (REQUERIDO)

LAURO FERNANDES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

PEDRO ORLANDO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos etc. Juntado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes sucessivamente 

para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, a começar pelo autor, 

depois o Requerido, via remessa virtual. Transcorrido o prazo acima 

estipulado, remetam os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-30.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SEVERINO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos Trata-se de Revisão Contratual c/c Pedido de Depósito e de Tutela 

Antecipada proposta por Valdirene Severino Gonzaga em face de 

Portoseg S.A - Crédito, Financiamento e Investimento, ambos devidamente 

qualificados na inicial. Alega a Requerente, em síntese, que, realizou um 

financiamento através do contrato nº 022800002932 junto ao requerido, 

sendo fixado o valor financiado em R$ 34.715,16, com taxa de juros 

mensal a 1,16% e taxa de juros anual em 14,81%, parcelado em 36x, 

sendo R$ 1.184,67 cada parcela. Assevera que, no momento da 

contratação, as informações recebidas pela autora foram mínimas, tais 

como valor da prestação e quantidade de parcelas, onde sequer lhe foi 

entregue o contrato, tendo conhecimento dele somente em momento 

posterior, bem como após o recebimento do contrato e o início dos 

pagamentos, tomou conhecimento da existência de diversas cláusulas e 

valores desconhecidos, o que o colocou em grande desvantagem 

econômica e dificuldade de pagamento. Deste modo, diante de tais 

argumentos, requer que suas alegações sejam reconhecidas, para que 

seja realizada revisão no contrato entabulado entre as partes, declarando 

abusiva a tarifa cobrada a qualquer título. Por fim, entendendo presentes 

os requisitos legais para concessão de antecipação dos efeitos da tutela, 

requer seja autorizado à requerente o depósito judicial das parcelas 

vincendas incontroversas no importe de R$ 1.136,05 de acordo com os 

cálculos apresentados, e ainda que seja mantido a parte autora na posse 

do bem e seu nome impedido de receber restrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, ou em caso de já estar inscrito, a imediata retirada, 

até julgamento final desta demanda, pugnando assim, ao final, pela total 

procedência dos pedidos. Com a inicial, foram juntados os documentos (Id 

30442646). É o relatório. Fundamento. DECIDO. Verifico que pretensão se 

amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da 

tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos 

autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa 

ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais 

aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência 

estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem 

salientado pelo Ministro César Asfor Rocha “o Código de Defesa do 

Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, 

não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”. Em 

verdade, o acesso à prestação jurisdicional não pode constituir 

subterfúgio ao pagamento das dívidas. Assim, pedidos cautelares de 

exclusão nominal dos órgãos restritivos e vedação de apontamento a 

protestos, devem ser cautelosamente analisados e deferidos em caráter 

excepcional, em casos em que se mostre inequívoca a intenção de quitar 

a obrigação pecuniária, com o depósito da quantia incontroversa, sob 

pena de industrialização de expedientes protelatórios ao pagamento de 

dívidas. De outro lado, demandas como a presente revelam requisitos a 

serem atendidos, conforme a remansosa jurisprudência a seguir: TJMT – 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 54856/2011 – 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP AGRAVANTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. AGRAVADO: GILMAR GOMES 

BENTO Número do Protocolo: 54856/2011 Data de Julgamento: 25-01-2012 

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE - 

CONTRATO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO 

VALOR INCONTROVERSO - PARCELA DE VALOR RAZOÁVEL – POSSE 

DO BEM - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMINAÇÃO DE MULTA PELO 

DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do e. STJ tem 

admitido, em Ação Revisional, a consignação de valores tidos como 

incontroversos, ainda que em montante inferior ao contratado, se houver, 

cumulativamente: a) interposição de Ação Revisional; b) demonstração de 

que a alegação de cobrança indevida se funda na aparência do bom 
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direito e em jurisprudência consolidada do e. STF ou e. STJ; e c) depósito 

da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz da 

causa (REsp 1.061.530-RS). A facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), 

aplica-se às instituições financeiras (Súmula nº 297 do e. STJ). O acórdão 

supra é didático, e nos ensina, em consonância com o alinhamento 

jurisprudencial, que um dos requisitos fundamentais é que esteja o pedido 

amparado em fumus boni iuris em jurisprudência consolidada do STJ ou do 

STF. IN CASU, em que pese as boas argumentações do postulante, 

facilmente se vislumbra que o pedido não tem lastro em jurisprudência 

firme do STJ ou STF. EM RELAÇÃO AOS JUROS COMPOSTOS 

PACTUADOS Quanto à capitalização mensal, se observa que o STJ em 

recurso repetitivo, deliberou por expressamente aceitá-los, sempre que 

expressamente pactuados. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE 

CONTRATADAS. LEGALIDADE. 1. No julgamento do Recurso Especial 

973.827, jugado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas, 

pela 2ª Seção, as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 2. Hipótese em que foram expressamente pactuadas as 

taxas de juros mensal e anual, cuja observância, não havendo prova de 

abusividade, é de rigor. 3. Agravo regimental provido.(AgRg no AREsp 

87.747/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012) Ou seja, a capitalização de juros 

é permitida, desde que de forma expressa no pacto firmado. Tal 

posicionamento do STJ, firmado na Segunda Seção, e portanto, 

pacificado, está em sintonia com os preceitos monetários do Banco 

Central e do Conselho Monetário Nacional, que de maneira expressa 

admitem a capitalização de juros. EM RELAÇÃO AOS JUROS ACIMA DA 

MÉDIA DE MERCADO Também a jurisprudência do STJ se alinhou no 

sentido de que o mero fato de ser acima da média, não indica abusividade. 

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO 

PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 381/STJ. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE STJ. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 

1. Inaplicabilidade da Súmula 182/STJ ao agravo regimental que impugna 

capítulos autônomos da decisão monocrática. Preclusão quanto aos 

capítulos não impugnados. 2. "A simples pactuação de taxa de juros 

remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, 

abusividade" (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 

543-C do CPC). 3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à 

anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada" (REsp n.º 973.827, submetido ao art. 543-C do CPC). 4. "A 

cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual" (Súmula 472/STJ). 5. "Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção" em cadastro de inadimplentes (REsp n.º 

1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC). 6. "Não descaracteriza a 

mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual" (REsp n.º 1.061.530, submetido ao 

art. 543-C do CPC). 7. "Os honorários advocatícios devem ser 

compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o 

direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a 

legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ). Compensação não 

obstada pelo benefício da justiça gratuita. 8. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL 

E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 04/12/2012) De relevo anotar, que não podem as taxas 

de juros serem tarifadas, pois vige no mercado a livre iniciativa e a 

liberdade de contratar, sendo vigente em nosso país o modelo 

mercantilista (artigo 170 da CF/88), e se os valores fossem tarifados 

teríamos um modelo diferente. Isso traz situações vantajosas e negativas, 

visto que a disputa de mercado faz cair os preços (livre concorrência), 

mas expõe o consumidor a toda sorte de produtos no mercado. IN CASU, 

verificamos que a tarifa é próximo ao patamar da média de mercado, não 

havendo de ser considerada abusiva. EM RELAÇÃO À TARIFA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO OU DE CONTRATO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO 

DE BOLETO OU CARNÊ (TEC) Da mesma forma a jurisprudência ensina 

que essas tarifas não são por si sós, abusivas, devendo ser avaliado em 

concreto, em cada situação. A esse respeito o didático acórdão do STJ. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC). TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. Não viola a norma de 

regência dos embargos de declaração o acórdão que apenas decide a lide 

contrariamente aos interesses da parte. 2. As normas regulamentares 

editadas pela autoridade monetária facultam às instituições financeiras, 

mediante cláusula contratual expressa, a cobrança administrativa de taxas 

e tarifas para a prestação de serviços bancários não isentos. 3. As 

tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por não 

estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente 

(Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de 

remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao 

consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam 

cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal 

de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser 

consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente 

(REsp 1.246.622/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, unânime, DJe 

de 16.11.2011) 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 

1270174/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/10/2012, DJe 05/11/2012) IN CASU, verifico que as tarifas 

apresentadas não indicam por si sós, abusividade. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos processuais do art. 300 do Código de Processo 

Civil, sobretudo a probabilidade do direito invocado pela da parte autora, e 

não tendo sido demonstrado efetivamente que a cobrança é indevida, com 

amparo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e/ou 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação do REsp 527.618/RS, 

acima mencionado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, devendo a 

parte autora continuar a efetuar o pagamento dos boletos bancários, na 

forma pactuada entre as partes. Considerando que neste tipo de ação não 

há possibilidade de acordo em audiência de conciliação, cite-se a parte ré 

no endereço mencionado na inicial, para apresentar resposta, com as 

advertências legais. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 23 de março 

de 2020 CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001107-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH CARDOSO DO CARMO (AUTOR(A))

PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Analisando os documentos aportados aos autos pela parte autora 

(Id.29708545 e 29736108) recebo a emenda à inicial e defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita aos requerentes, contudo, limitando os 

efeitos do deferimento para custas, taxas judiciais e diligências de oficial 

de justiça, ressaltando que os efeitos não se estendem para eventuais 

perícias requeridas, sendo esta parte do ônus probatório, tudo nos termos 

do art. 98, §5º do CPC. No mais, cumpram-se as determinações pretéritas. 
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Cumpra-se. Às providências. Canarana/MT, 24 de março de 2020 Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000639-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GRANDO (AUTOR(A))

JOSE LUIS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

ALGERIO MARILEI LINDEMANN (AUTOR(A))

JANETE HENRIQUE (AUTOR(A))

SERGIO BRITZKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos, Irresignada com a decisão de ID 28785359, a parte requerida 

manejou pedido de reconsideração (ID 29408163), sem, contudo, trazer 

qualquer fato novo apto a afastar os fundamentos já delineados por este 

juízo quando do indeferimento da denunciação à lide, bem como da 

manutenção do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Com efeito, 

encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria que o "pedido de 

reconsideração" não é recurso. Trata-se de figura processual atípica de 

duvidosa existência ante a ausência de respaldo legal, não comportando 

sequer a aplicação do princípio da fungibilidade para recebê-lo como 

embargos de declaração. (Resp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, 

julgado em 16/9/2015, DJe 16/12/2015). Outrossim, a parte requerida 

também interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão supra 

mencionada (ID 30565034). Desta forma,em análise a questão decidida, 

mantenho a decisão contida em ID 28785359, firme na motivação ali 

exposta. Aguarde-se a decisão do Agravo interposto. Às providências. 

Cumpra-se. Intime-se. Canarana/MT, 23 de março de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-02.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA SUELO (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação Monitória movida por Banco Bradesco em 

face de Manoel Pereira Suelo, ambos qualificados nos autos. Conforme se 

depreende dos autos, as partes entabularam acordo em ID 30069452 

pugnando pela homologação do referido acordo, bem como suspensão do 

feito até a quitação integral do débito. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Primeiramente quanto ao requerimento 

de suspensão da execução, entendo que não merece prosperar, uma vez 

que a homologação de acordo constitui título executivo, cabendo, assim, à 

parte, em caso de descumprimento do acordo, executar o título em 

questão, podendo, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos (Art. 

515, III, CPC). Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que 

às partes transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do 

acordo pactuado. Com efeito, verifico que os requisitos de validade, 

existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no 

acordo firmado entre as partes. Desta forma, a homologação é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado e juntado 

em ID 30069452 em todos os seus termos. Por consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III do 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuado. Após o 

transito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os autos 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

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

Cumpridas as determinações, ARQUIVE-SE. Às providências. 

Canarana/MT, 24 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1000160-40.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIRO BERNARDO DIEHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DIAS DE MEIRA OAB - RS79545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000160-40.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: DARCIRO BERNARDO DIEHL REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL 1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não 

observou o trâmite regular para recolhimento das custas e despesas 

processuais do sistema PJE, eis que sequer consta a emissão de guia de 

recolhimento. Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de 

Processo Civil[1] prevê a possibilidade de emenda ou complementação da 

inicial quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 

e 320 do mesmo diploma instrumental, faculto à parte autora o devido 

recolhimento. 2. Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o 

pagamento das custas e despesas processuais, consignando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Canarana/MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000085-98.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. M. K. (REQUERENTE)

MEIRIVAN GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR LUIZ KEIBER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000085-98.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: MEIRIVAN GOMES DE MELO, J. L. D. M. K. REQUERIDO: 

MOACIR LUIZ KEIBER 1. Compulsando os autos, denota-se que consta 

pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, contudo, sem a 

comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 98 e seguintes do NCPC. 2. 

Desta forma, INTIME-SE a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência ou proceda com o recolhimento das 

custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de 
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indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Após, 

tornem os autos CONCLUSOS. 4. CUMPRA-SE. Canarana/MT. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000088-53.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LEAO DA COSTA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VONEY RODRIGUES GOULART JUNIOR OAB - MT25335/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOAQUINA LEÃO DA COSTA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000088-53.2020.8.11.0029. 

INVENTARIANTE: MOISES LEAO DA COSTA ESPÓLIO: MARIA JOAQUINA 

LEÃO DA COSTA 1. Compulsando os autos denota-se que a parte autora 

pugna pela concessão de assistência judiciária gratuita se baseando na 

renda obtida pelo inventariante (ID 29285005). Contudo, tem-se que a 

situação financeira dos herdeiros se mostra irrelevante no caso, sendo do 

espólio a obrigação referente ao pagamento das custas processuais. 2. 

Desta forma, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente documentos comprobatórios acerca do preenchimento 

dos requisitos previstos no art. 98 e seguintes do NCPC pelo espólio ou 

proceda com o recolhimento das custas processuais. 3. Após, 

CONCLUSOS. Canarana/MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000130-05.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ROEWER (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000130-05.2020.8.11.0029. 

DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA DEPRECADO: ORLANDO ROEWER 

1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não observou o 

trâmite regular para recolhimento das custas e despesas processuais do 

sistema PJE, eis que sequer consta a emissão de guia de recolhimento. 

Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] 

prevê a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental, faculto à parte autora o devido recolhimento. 2. 

Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

Canarana/MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000454-29.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000454-29.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: KEILA CRISTINA CAMARGO 1. INTIME-SE a parte autora para 

que impulsione o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. 2. Após, CONCLUSOS. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

VICTOR HENRIQUE VALERIANO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000313-10.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU 

EXECUTADO: VICTOR HENRIQUE VALERIANO MARTINS, MOISES 

VALERIANO DA SILVA 1. INTIME-SE a parte autora para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da penhora e avaliação 

realizada, bem como sobre o petitório de ID 25933972. 2. Após, 

CONCLUSOS. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000177-76.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIDE SALUANA DOS SANTOS TAVARES (INVENTARIANTE)

MIRIAN CASTRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINHO VICENTE DA SILVA OAB - GO13981 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE EDINALDO ALVES TEIXEIRA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Vistos. Trata-se de ação de inventário ajuizada por Andreide Saluana dos 

Santos Tavares, na qual se requer a abertura de inventário referente aos 

bens deixados pelo "de cujus" Edinaldo Alves Tavares. Houve impugnação 

às primeiras declarações, oportunidade em que fora requerida a partilha 

somente dos bens adquiridos na constância da união estável havida entre 

o falecido Edinaldo Alves Teixeira e Mirian Castro Araújo; a divisão de 

despesas do funeral; e o deferimento do pedido de habitação. A parte 

inventariante manifestou pelo indeferimento dos pedidos apresentados 

pela parte impugnante, bem como, reiterou o plano de partilha, 

apresentado nas primeiras declarações. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

RECEBO os autos oriundos da comarca de Goiânia/GO e determino o 

regular processamento, nos termos do art. 610 e seguintes do CPC. No 

caso em tela, vislumbra-se que após a citação da herdeira Mirian Castro 

Araujo, esta apresentou impugnação às primeiras declarações, nos 

termos previstos no art. 627 do CPC. Assim sendo, já oportunizada a 

conciliação entre as partes, determino a intimação destas para que, no 

prazo de quinze dias, especifiquem as provas que pretendem produzir 

acerca da titularidade dos bens do espólio, despesas fúnebres e direito de 

habitação, observado o disposto do art. 373, CPC. Saliento que as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias serão indeferidas, nos 

termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Ademais, cite-se a Fazenda 

(CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente. Em caso de inércia, certifique-se a 
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secretaria. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000512-32.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OLENIR BERNARDO BERNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000512-32.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

OLENIR BERNARDO BERNARDI REU: ATAIDE GARCIA DE CARVALHO 

JUNIOR 1. Cuida-se de Ação Regressiva de Cobrança proposta por 

OLENIR BERNARDO BERNARDI, em face de ATAIDE GARCIA CARVALHO 

JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

documentos. A inicial foi despachada (ID 20841279). O requerido foi citado 

(ID 21739603). Tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 22626395). 

Contestação ofertada, com pleito de assistência judiciária gratuita (ID 

23217981). Impugnação apresentada (ID 24308640). Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e Decido. 2. O processo está em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Em sede 

de contestação, a parte requerida alega, preliminarmente, a concessão de 

assistência judiciária gratuita, ao argumento de que possui diversas ações 

executivas em seu desfavor, o que impossibilita o pagamento das custas 

e despesas processuais. Contudo, tem-se que o fato de existir demandas 

executivas em trâmite não é elemento suficiente para o deferimento da 

gratuidade da justiça, sendo necessária a juntada de outros documentos 

que indiquem o estado de miserabilidade suportado pelo requerente da 

gratuidade, como extratos bancários, holerites ou outros documentos que 

entenda necessários. 3. Feitas estas considerações, INTIMEM-SE as 

partes para que especifiquem as provas que efetivamente desejam 

produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências e 

razões específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento. INTIME-SE, ainda, a parte requerida para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a juntada de documentos que 

demonstrem o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 e seguintes do NCPC. Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000747-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR OAB - GO36543 (ADVOGADO(A))

MARCIO CARRATTE DE FARIA OAB - GO39737 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000747-96.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: VANDELICIO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ELISANE DE 

MELO BERNARDES COSTA Trata-se de ação de notificação proposta por 

VANDECILIO PEREIRA DA SILVA em face de ELISANE DE MELO 

BERNARDES COSTA, já qualificados nos autos (Id. 22204759). Houve 

tentativa de notificação, mediante o envio de aviso de recebimento, o qual 

retornou sem cumprimento, ante a informação de mudança da requerida 

(Id. 24495486). Em petitório de Id. 245552836, a parte requerente pugnou, 

dentre outros, pela validade de notificação da requerida. É o relatório. 

Decido. Acerca do procedimento de notificação da parte requerida, o art. 

726 do CPC prevê que “quem tiver interesse em manifestar formalmente 

sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá 

notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes 

ciência de seu propósito”. No caso em tela, a parte requerente pugnou 

pela notificação da parte requerida, a fim de cientificar a inadimplência do 

contrato de compromisso de compra e venda. Em que pese a tentativa de 

notificação, mediante o envio de aviso de recebimento, esta restou 

inexitosa, ante a informação de que a requerente se mudou. Insta salientar 

que o procedimento de notificação deve atingir o fim precípuo de ciência 

da parte requerida acerca de determinado negócio jurídico, para o fim de 

constituição de mora da devedora e evitar alegação de ignorância ou 

boa-fé quanto ao objeto da comunicação. Assim sendo, DEIXO de analisar 

os pedidos acerca da rescisão contratual ou validade de comunicação 

inexitosa, porquanto divergem da finalidade procedimental da notificação. 

Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte para que, no prazo de 

quinze dias, informe o atual endereço da parte requerida, a fim de 

oportunizar a intimação. Com a informação, PROCEDA-SE à notificação da 

parte requerida. Exaurido o objetivo do procedimento mediante a 

notificação da parte requerida, entreguem os autos ao requerente, nos 

termos do art. 729 do CPC e ARQUIVE-SE. Em caso de inércia, 

certifique-se a secretaria. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000989-55.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000989-55.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA REQUERIDO: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) 1. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, proposta por STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA, 

em face de OI MOVEL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Consta da inicial que as partes firmaram acordo no Centro Judiciário de 

Resolução de Conflitos – CEJUSC – Paulínia/SP em 26.02.2016, visando o 

cancelamento das cobranças indevidas por parte da empresa ré. Contudo, 

no dia 20.06.2017 a autora teria recebido uma cobrança extrajudicial, no 

valor de R$ 65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos), onde tomou 

conhecimento acerca da inclusão de seu nome no cadastro de proteção 

ao crédito no dia 16.01.2018. Diante disso, pugna a autora, em sede de 

tutela de urgência, pela suspensão imediata da restrição, bem como para 

que a empresa ré se abstenha de cobrar os valores indevidos, sob pena 

de multa diária. Com a inicial vieram documentos. Os autos vieram 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 2. O Novo 

Código de Processo Civil, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de 
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urgência, visando a suspensão imediata da restrição, bem como para que 

a empresa ré se abstenha de cobrar os valores indevidos, sob pena de 

multa diária, por considerar a cobrança indevida, com base no acordo 

firmado pelas partes no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos – 

CEJUSC – Paulínia/SP em 26.02.2016. Pois bem. Analisando o caso em 

sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em 

vista a falta de demonstração sumária da probabilidade do direito, eis que, 

embora conste acordo firmado pelas partes em 29.02.2016 (ID 23470321), 

não há provas, ao menos por ora, que indiquem a relação existente entre 

a cobrança objeto do acordo e as restrições lançadas no cadastro de 

proteção ao crédito. Frise-se, por oportuno, que é incabível a concessão 

de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, o que se demonstra no caso dos autos. Desta forma, em 

que pese a manifestação da parte autora, a verdade é que, liminarmente, 

não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para o 

deferimento do pleito liminar, de modo que faz-se necessária a 

manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas. 3. 

Forte nos fundamentos acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante 

a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ante 

a documentação acostada aos autos, salientando que o benefício poderá 

ser revogado a qualquer momento, caso constatada a falta de veracidade 

dos fatos alegados. 4. REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana/MT (CEJUSC) para 

designação de audiência de conciliação. Após, EXPEÇA-SE mandado de 

citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, cientificando-lhes de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. A parte ré poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. Na hipótese da parte ré alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-32.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI WOJCIECHOWSKI (REU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Processo: 1000415-32.2019.8.11.0029. AUTOR(A): AGRO 

ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA REU: MAURI 

WOJCIECHOWSKI Vistos. Trata-se de ação em que fora homologada a 

transação havida entre as partes, bem como, determinada a suspensão 

do feito (Id. 24682983). Em manifestação de Id. 24908264, a parte autora 

manifestou pela ciência das partes acerca do julgado, inexistência de 

valores pendentes, bem como, pugnou pelo arquivamento dos autos. É o 

relatório. Decido. Assim sendo, ante a inexistência de pedidos pendentes, 

JULGO EXTINTO o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE definitivamente os autos com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-89.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA GUIMARAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA DA LUZ (REQUERIDO)

SO FORRO LOPES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDAO - Nos termos da legislação vigente 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o polo ativo, 

para informar CNPJ do executado, para cabal cumprimento do r. decisão 

constante no ID do documento 28399364.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-38.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LARENTIS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010301-38.2016.8.11.0029. REQUERENTE: LARENTIS & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO Vistos. A parte 

exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito. O artigo 835 

do Código de Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantia da execução. O artigo 854, do Código de 

Processo Civil, torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias dos 

devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno direcionado 

à composição da dívida, bem como inexistência de bens para garantia da 

execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, determinando o 

bloqueio online de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente for encontrado em contas bancárias pertencentes ao 

executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte 

exequente nos autos. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), 

lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o executado para, querendo, 

oferecer embargos no prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente 

frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, 

consignando que em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO ROBERTO EHRLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICAL MOTONAUTICA LTDA (REQUERIDO)

ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS FIGUEREDO MELO OAB - GO43921 (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010129-62.2017.8.11.0029. REQUERENTE: PAULO ROBERTO EHRLICH 

REQUERIDO: ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, CICAL 

MOTONAUTICA LTDA Vistos. A parte exequente pleiteou requerendo a 

penhora online do crédito. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica 

o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantia da 

execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de penhora online, e em consequência, PROCEDA-SE pelo 

sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no 

CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o 

bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. 

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 06 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FELIPE FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ AUGUSTO VAZ DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001214-75.2019.8.11.0029. INTERESSADO: JONAS FELIPE FERNANDES 

REQUERIDO: THOMAZ AUGUSTO VAZ DA ROCHA Vistos, DEFIRO o 

pleito, proceda-se a busca de endereço pelo sistema BACENJUD, após 

manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias. CANARANA, 10 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000110-14.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000110-14.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FELLIPE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000107-59.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000107-59.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FELLIPE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50869 Nr: 2094-46.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Martins da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada as partes para manifestação, no prazo 5 ( cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65241 Nr: 1172-34.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enir Reis de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes autora e requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o 

tenham feito e/ou arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso (art. 465, §1°, I, CPC/2015).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001677-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE REIS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado, para 

querendo no prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002148-48.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado(a), para 

querendo no prazo de 15 dias, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE DE PINHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimação do requerente, através do(a) advogado(a), para 

querendo no prazo de 15 dias, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001664-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado(a), para 

querendo no prazo de 15 dias, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002390-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ESTEVES DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte requerente, através do advogado para, 

querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002391-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, através do advogado para, 

querendo, apresentar nos autos Impugnação à contestação , no prazo de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002141-56.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINTO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, Impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001680-84.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, Impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001089-25.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE EFIGENIA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, Impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002646-47.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIL CARLOS DA CRUZ (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1002646-47.2019.8.11.0024 Valor da causa: R$ 23.928,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: OZENIL 

CARLOS DA CRUZ Endereço: RUA DO MARACUJÁ, 232, SÃO 

SEBASTIÃO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

RUA BATISTA DAS NEVES, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-190 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) 

advogado(a) para, querendo, Impugnar a contestação apresentada nos 

autos, no prazo de 15 dias, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Ivanete Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001974-39.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ECLAUDEMIR BRUGONOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, Impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001232-14.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, Impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001222-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO FERNANDES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT9151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERENTE, através do(a) advogado(a) 

para cumprir o item 2 da decisão proferida nos autos, ID 20374766, nos 

seguintes termos: "2 –INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no 

prazo de 10 dias, apresentar nos autos cópia de indeferimento 

administrativo contemporâneo à presente data, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001634-95.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através do(a) advogado(a) 

para, querendo, impugnar a contestação apresentada nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87350 Nr: 4451-57.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal na qual, realizados alguns atos processuais, 

a parte exequente pugnou pela extinção do feito, diante da satisfação do 

débito executado (Ref. 45).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, como 

comprovado pela própria parte exequente (Ref. 45), JULGA-SE EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que a parte executada não foi 

citada.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-47.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCANDELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000361-47.2020.8.11.0024. AUTOR: FRANCISCO MARCANDELI RÉU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 
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com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 74% (setenta e quatro por cento). Ademais, 

deve-se levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 

53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de instrumento nº 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCANDELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000365-84.2020.8.11.0024. AUTOR: FRANCISCO MARCANDELI REU: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. 

Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 83% 

(oitenta e três por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o 

Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de 

instrumento nº 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de 

Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-08.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EXPEDITO DOMINGOS OI MÓVEL S/A Vistos 

etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 
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impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 90% 

(noventa por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo 

de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de 

instrumento nº 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de 

Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-62.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR NUNES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES ELIMAR NUNES GONCALVES VIVO S.A. 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 13 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-46.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOAO NUNES EVANGELISTA BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 
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Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 16 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE JOSE CHAVES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, da decisão ID 20834176, bem como da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 23 de julho de 2019, às 13h45min, na 

sala de audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer 

acompanhados de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 

14/06/2019. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE JOSE CHAVES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002601-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-21.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDJEISON JULIERMY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000408-21.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:EDJEISON 

JULIERMY DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE AMORIM SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000409-06.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOCILENE 

AMORIM SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de março de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000410-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA FRANCISCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000410-88.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JUVELINA 

FRANCISCA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-56.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS DE FIGUEREDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de decurso de 

prazo para o promovido contestar a presente ação, bem como 

manifestar-se acerca da petição id 28966805 e seguintes, nos termos do 

último despacho. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010528-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DA SILVA TAQUES CORREA PIEDADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010528-14.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: MUNER & SILVA 

LTDA - EPP EXECUTADO: NILMA DA SILVA TAQUES CORREA PIEDADE 

Vistos etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar planilha atualizada do débito, sob pena de arquivamento. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de março de 2020. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-06.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE AMORIM SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES JOCILENE AMORIM SEVERINO VIVO S.A. 

Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser 

imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 24 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-21.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDJEISON JULIERMY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EDJEISON JULIERMY DA SILVA BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 24 de março de 2020

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000455-97.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LUIS ROCKENBACH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER CONCEICAO NASCIMENTO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000455-97.2017.8.11.0024 Reclamante/Exequente: WILSON LUIS 

ROCKENBACH Reclamado/Executado: WENDER CONCEICAO 

NASCIMENTO SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo 

entabulado pelas partes INFORMADO ao Id. 30348157, tendo a parte 

autora/exequente pugnado ainda pela desconstituição/liberação de 

bloqueio ocorrido junto a conta em nome do executado. Portanto, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Em existindo qualquer penhora/Bacenjud em conta do executado, 

DETERMINO que se expeça o Alvará em nome e beneficio do Executado, 

para tanto, sendo necessário intime-se o mesmo para que nomeie conta 

para o recebimento de alvará que venha a ser expedido. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALMEIDA LEME SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1000641-34.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

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

Estado de Mato Grosso, consoante as Portarias-conjuntas nº 247, de 16 

de março de 2020 e nº 249, de 18 de março de 2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a 

solenidade anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova 

data para realização de audiência para após o decurso do prazo 

consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. INTIMEM-SE. 

Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-21.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE ABREU OAB - MT3114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Colider (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002114-21.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ALBERTO 

DE ABREU REU: ESTE JUÍZO Vistos. Primeiro, PROCEDA-SE com a 

correção do Polo Passivo da ação, eis que a parte demandada é o 

Município de Colíder. Compulsando os autos, verifico a incorreção do 

procedimento adotado pelo autor. Com efeito, o autor ajuizou “ação 

cautelar de sustação ou cancelamento de protesto com pedido de tutela 

de urgência” pelas razões expostas na peça de ingresso. Ao final, 

requereu o deferimento da medida liminar vindicada e a citação da parte 
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requerida para responder à demanda. O CPC de 2015, diferentemente do 

CPC de 1973, não prevê a possibilidade de se propor ações cautelares 

autônomas para conservar direitos, o que a legislação processual civil em 

vigor estabelece são as tutelas provisórias, que podem ser de urgência ou 

de evidência. Assim, não há que se falar em ação cautelar. O mecanismo 

processual mais condizente com a proposta do autor é aquele referente à 

tutela provisória de urgência cautelar de caráter antecedente, que segue, 

porém, rito (art. 305 e ss. do CPC) bem divergente do apontado pelo autor. 

A ação fora proposta na vigência do CPC de 2015, em razão do que deve 

estar de acordo com as normas nele previstas. Assim, presentes 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, INTIME-SE o 

autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, adequando 

a demanda à legislação processual civil em vigor. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8010099-58.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEANDRO FIRMINO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 8010099-58.2015.8.11.0009. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: JOSE MARIA CARDOSO FILHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ROSA GOMES DA SILVA, LEANDRO FIRMINO DA SILVA Vistos. INTIME-SE 

a parte autora para impulsionar o feito, em cinco (5) dias, pugnando pelo 

que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001932-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FABRIS PAZIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001932-35.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ARLETE 

FABRIS PAZIM REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso gratuito à 

Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência de 

recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Outrossim, o art. 99, § 2º, do CPC, 

dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos 

legais para a concessão da benesse. Em consulta ao sistema RENAJUD, 

verifiquei que a autora é proprietária de um veículo Caminhonete L200 

Triton, ano 2010, conforme extrato que segue em anexo, o que indica que 

capacidade custear o processo sem prejuízo do próprio sustento. Assim, 

faculto à autora, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos 

que comprovem a alegada insuficiência econômica (cópia de extrato 

bancário – conta corrente e poupança – ou outro documento idôneo) ou 

para que, no mesmo prazo, recolha as custas e taxas iniciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição e consequente extinção do processo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000003-98.2018.8.11.0009. AUTOR(A): LOURIVAL 

ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se 

que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou 

em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à 

contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000331-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000331-62.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

WALDIR DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de ação previdenciária em que são 

partes as em epígrafe. Entre um ato e outro sobreveio notícia do 

falecimento da parte autora, pugnando seu patrono pela extinção do feito. 

É o relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifica-se 

que houve mudança na situação fática que norteou a propositura da 

presente demanda, pois, conforme se depreende dos autos, sobreveio 

notícia da morte do requerente, inexistindo interesse no prosseguimento 

no feito pelos herdeiros, ante o pedido de extinção. Assim, a extinção do 

feito é medida que se impõe, por evidente perda superveniente de objeto, 

resultando em ausência de interesse processual. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 

485, IX, do Código de Processo Civil. CONDENO o espólio da parte autora 

ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais FIXO em 

10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do 

CPC, caso beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. COLÍDER-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000934-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1000934-04.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

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

Estado de Mato Grosso, consoante a Portaria-conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, que determinou a suspensão de prazos e atos 

processuais, pelo prazo de 15 (quinze) dias CANCELO a solenidade 

anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova data para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento para após o 

decurso do prazo consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. 
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INTIMEM-SE. Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem 

conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA DE OLIVEIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1001409-57.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

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

Estado de Mato Grosso, consoante a Portaria-conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, que determinou a suspensão de prazos e atos 

processuais, pelo prazo de 15 (quinze) dias CANCELO a solenidade 

anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova data para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento para após o 

decurso do prazo consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. 

INTIMEM-SE. Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem 

conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001411-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1001411-27.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

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

Estado de Mato Grosso, consoante a Portaria-conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, que determinou a suspensão de prazos e atos 

processuais, pelo prazo de 15 (quinze) dias CANCELO a solenidade 

anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova data para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento para após o 

decurso do prazo consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. 

INTIMEM-SE. Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem 

conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1000615-36.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

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

Estado de Mato Grosso, consoante a Portaria-conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, que determinou a suspensão de prazos e atos 

processuais, pelo prazo de 15 (quinze) dias CANCELO a solenidade 

anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova data para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento para após o 

decurso do prazo consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. 

INTIMEM-SE. Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem 

conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001724-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER - PRIMEIRA VARA Processo n.º 1001724-85.2018.8.11.0009. 

Vistos. Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

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

Estado de Mato Grosso, consoante a Portaria-conjunta nº 247, de 16 de 

março de 2020, que determinou a suspensão de prazos e atos 

processuais, pelo prazo de 15 (quinze) dias CANCELO a solenidade 

anteriormente designada. POSTERGO a designação de nova data para 

realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento para após o 

decurso do prazo consignado, ressalvando-se a hipótese de prorrogação. 

INTIMEM-SE. Finalmente, cumpridas as determinações acima, tornem 

conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001921-06.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MONTEIRO FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001921-06.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARTA 

MONTEIRO FONSECA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, notadamente após o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 

631.240/MG, sob a sistemática de repercussão geral, asseverou que a 

exigência de prévio requerimento administrativo antes de se recorrer à 

Justiça para a obtenção de benefício previdenciário não fere a garantia do 

livre acesso ao Judiciário, prevista no inciso XXXV do art. 5º da 

Constituição Federal. Assim, a jurisprudência cada vez mais remansosa 

dos tribunais pátrios é no sentido de que a concessão de benefícios 

previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou antes de excedido o prazo 

legal para sua análise. No caso, não é possível observar o motivo pelo 

qual houve o indeferimento do pedido na esfera administrativa, vez que a 

parte autora trouxe apenas um extrato onde consta "desistência 

administrativa (INSS)". Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo 

de quinze (15) dias, emende a inicial, juntando a decisão de indeferimento 

do pedido na esfera administrativa ou a cópia integral do processo 

administrativo que indeferiu o pedido formulado, sob pena de indeferimento 

da inicial. Empós, tornem conclusos para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001713-22.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001713-22.2019.8.11.0009. AUTOR(A): SUELI 

ALVES DA GAMA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser 

revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte 

ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito da requerente. De proêmio, cumpre 

esclarecer que os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar que 

perduram enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade 

laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, 

caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a autarquia 

submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto no dispositivo 

legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, na via 

judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez não garante à parte autora a percepção perpétua do benefício e 

a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, apesar da existência de 

documentos médicos particulares atestando a enfermidade da parte 

autora, não restou clara a incapacidade laborativa da parte. Portanto, é 

necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível apenas por 

meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a parte autora tem 

ou não direito à manutenção do benefício previdenciário vindicado. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que 

ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte 

autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a Autarquia Previdenciária para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, 

NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do 

NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para 

impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura digital. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000903-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE MELO VASCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000903-81.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ROSA 

MARIA DE MELO VASCON REU: BANCO DO BRASIL, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos. A fim de evitar eventual alegação 

de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. No mesmo prazo supra, 

deverá ser a parte autora intimada para, querendo, se manifestar sobre os 

termos aduzidos na petição de id. 25517209. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000367-02.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000367-02.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE FERNANDES DA SILVA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000524-72.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000524-72.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: WANESSA ALVES FERREIRA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000459-77.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000459-77.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE FERREIRA DA SILVA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000461-47.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000461-47.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE CARLOS DA SILVA Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000573-16.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000573-16.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000523-87.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. NISHI - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000523-87.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: L. M. NISHI - COMERCIO - ME Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000521-20.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO LEITE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000521-20.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: JOSE ROBERTO LEITE - ME Vistos. CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000522-05.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K N S LACERDA - CONSULTORIA AMBIENTAL - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000522-05.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: K N S LACERDA - CONSULTORIA AMBIENTAL - 

ME Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 

6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 
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satisfação do débito, procedendo-se desde logo a avaliação. A parte 

executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, nos moldes 

do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto 

pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000138-42.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANDRA MARIA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000138-42.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: LISANDRA MARIA DE SOUZA - ME Vistos. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens 

à penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a 

parte executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão 

ser penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000152-26.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCOS SVERSUT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000152-26.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MARCELO MARCOS SVERSUT Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000139-27.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. FONTOURA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000139-27.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: F. C. FONTOURA - ME Vistos. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora, 

observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000130-65.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000130-65.2020.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: EVALDO FERREIRA DA SILVA Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal; Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI FERREIRA DA SILVA ADAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

JOSE BERTOLINI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000496-12.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JURACI 

FERREIRA DA SILVA ADAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, JOSE BERTOLINI Vistos. RECEBO o processo na forma em que 

se encontra, mantendo incólumes os atos processuais praticados até 

então. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando 

ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC). 

Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de maneira 

genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. Esclarece-se, ademais, que, por pertencer à 

administração indireta e exercer atividades estatais, tutelando direitos 

indisponíveis, não se aplica ao INSS os efeitos materiais da revelia, não se 

desincumbindo o autor do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito
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Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000148-86.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSO LUIS RAUBER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1000148-86.2020.8.11.0009 Valor da causa: 

R$ 2.537,26 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE COLIDER 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: GELSO LUIS RAUBER 

Endereço: RUA XINGU, 0, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 

Senhor(a): GELSO LUIS RAUBER A presente carta, extraída dos autos da 

EXECUÇÃO FISCAL, acima identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da 

Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos 

indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas 

judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: 

depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. VALOR DO DÉBITO: constante na inicial acrescido 

de 10% por cento de honorários advocatícios em caso de pronto 

pagamento ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é 

de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, 

ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a 

entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. COLÍDER, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) PATRÍCIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000762-33.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHA TONON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000762-33.2016.8.11.0009. REQUERENTE: 

JHONATHA TONON DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer em que, entre um ato e outro, as partes juntaram aos autos acordo 

entabulado requerendo a homologação com a consequente extinção do 

feito (ID 24039828). É a síntese do necessário. DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as 

partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo 

direito transigível devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Eventuais custas processuais remanescentes pelo 

requerido. Por fim, de acordo com a renúncia das partes pelo prazo 

recursal, declaro o trânsito em julgado da presente, portanto, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000721-66.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO SAMPAIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000721-66.2016.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ADELCIO SAMPAIO DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, pessoa 

jurídica de direito privado, em desfavor de ADELCIO SAMPAIO DA SILVA, 

todos devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega o 

Requerente, em suma, que firmou com o Requerido contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de 

bens, onde relata que o requerido deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Recebida a inicial (ID 4691280), foi 

concedido a liminar pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e 

apreensão, sendo devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e 

depositado na pessoa indicada pelo requerente (ID 4906722). Citado, o 

requerido apresentou contestação ao ID 5028335, alegando em síntese, a 

abusividade do contrato, bem como a ilegalidade da constituição da mora, 

requerendo assim revisão do calculo por perícia contábil. Impugnação ao 

ID 8027676, aduzindo, em suma, a legalidade do contrato. Entre um ato e 

outro, realizada audiência de conciliação ao ID 14465689, esta resultou 

infrutífera. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Busca e Apreensão objetivando o Requerente a apreensão do 
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bem alienado fiduciariamente entre as partes, em razão do 

descumprimento contratual avençado. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I e II, do CPC/2015, posto que desnecessária 

maior produção de provas e por se tratar de réu revel. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Pois bem, no contrato 

de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica 

com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei 

(Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer 

a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e 

cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo 

possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão 

consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação 

fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, 

em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, 

ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID 4181691), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID 

4181700). Ademais, nos termos da Súmula nº 72 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e com espeque no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 

911/69, consideradas as alterações operadas pela Lei nº 13.043/14, a 

constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, assim, inobstante o requerido 

alegar ilegalidade na constituição da mora haja vista ter sito recebida a 

notificação por terceiro, a jurisprudência, com dissidência mínima, 

sufragou o entendimento de que bastará à notificação extrajudicial a 

entrega da correspondência no endereço do devedor, mesmo que não 

recebida por ele pessoalmente. Assim sendo, a antiga discussão acerca 

de ser necessária a notificação pessoal do devedor restou superada, 

atualmente vigendo a presunção juris tantum de que o destinatário tenha 

recebido a correspondência entregue na sua residência. Depois, vale 

registrar que a mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei nº 911/69, que assim dispõe: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Portanto, 

superada qualquer irregularidade na constituição da mora, haja vista ter 

sido enviada a notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante 

no contrato (ID 4181696), sendo devidamente recebida e assinada, mesmo 

que por terceiro, configurando-se válida a medida liminar concedida. 

Assim, diante da eficácia do ato e da consectária mora do devedor, 

cristalino o interesse de agir da instituição financeira, que instruiu bem seu 

pedido, acostando os documentos que comprovam a relação jurídica 

existente entre as partes e que denota a relação de direito material da qual 

decorre a pretensão inaugural. Senão vejamos, sobre o tema: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da 

Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e 

propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento externo que não afasta 

a obrigação ao pagamento das parcelas avençadas – RECURSO DA 

REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10021582020148260196 SP, 

Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 04/05/2015, 35ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 05/05/2015). Agravo de instrumento. Busca e 

apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente 

comprovada. Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 

Regularidade. Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, 

ademais, foi citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. 

Depósito da parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se 

mostra suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 

3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da 

dívida, com inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento 

consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recurso especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 

543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, 

Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 22/01/2015). Ademais, inobstante as alegações do 

requerido de ser “incabível na espécie os cálculos apresentados pelo 

Autor, cujos números são totalmente divorciados da respectiva 

contratação”, em sede de contestação, este somente limitou-se em atacar 

a relação contratual mantida com a financiadora, o que se revela 

impertinente. Importante ressaltar que o requerido sequer especifica o 

valor que entende devido, apesar de se insurgir contra o montante 

cobrado pelo requerente. Resume-se a alegar a suposta aplicação de 

encargos abusivos, porém, seria até mesmo inviável o exame pericial, pois 

o requerido não identifica precisamente onde estaria a abusividade. 

Destarte, sem qualquer prova da aplicação de encargos abusivos, de 

juros contrários ao avençado entre as partes ou lançamentos sem 

previsão legal, não há que se falar em revisão de cláusulas. Vale 

registrar, ainda, que na ação de busca e apreensão não é cabível 

discussão a respeito de cláusulas contratuais. Pode o devedor, se tiver 

interesse, ajuizar ação própria nesse sentido. O pedido do autor é a 

consolidação do domínio do bem dado em garantia, ou seja, o fim 

específico é a retomada do bem. Trata-se de ação exclusivamente 

possessória, onde não há espaço para revisão contratual. Nesse sentido: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO 

DE COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS. EXCESSO DE COBRANÇA. 

MATÉRIA ESTRANHA À DEMANDA. RECURSO IMPROVIDO. A ação de 

busca e apreensão objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e posse do bem. Qualquer discussão a respeito de temas 

relacionados à afirmação de cobrança de encargos excessivos, juros 

compostos ou quaisquer outras relaciona das cláusulas é estranha a essa 

demanda, cabendo à parte, se o caso, a propositura de ação específica 

para a discussão do tema (TJSP - Apelação 992070344522; d.j. 07/12/10). 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC, consolidando nas mãos do autor o domínio e a 

posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultada a venda pelo autor, na forma do Decreto-Lei 911/69. CONDENO 

o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento), na forma do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, vez que defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, 

comunicando o teor desta sentença, de forma que o Autor consiga alienar 

o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusa a via recursal, dê-se 

baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001693-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001693-02.2017.8.11.0009. AUTOR(A): LUCIMAR 

DA SILVA FERNANDES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 

Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do 

benefício de auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada c/c posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Lucimar da Silva 

Fernandes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
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ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial por este Juízo, fora deferido os benefícios 

da justiça gratuita e a tutela antecipada. Ato contínuo, foi determinado a 

realização de perícia médica junto a parte autora bem como a citação da 

requerida para apresentar defesa (ID. 12009841). Entre um ato e outro, 

aportou aos autos o resultado da perícia médica (ID. 26327440). Em 

seguida, este Juízo revogou a tutela antecipada anteriormente concedida à 

parte autora, eis que fora constatada capacidade laborativa da 

demandante (ID. 26417768). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação ao ID. 27754717 e a autora impugnação à contestação ao ID. 

28742355. Sem demora, a Secretaria deste Juízo certificou a 

tempestividade da contestação apresentada pela requerida (ID. 

27922108). Na sequência, realizou-se a audiência de instrução (ID. 

2248076), todavia, restou prejudicada, eis que a parte autora devidamente 

intimada não compareceu. Por fim, permaneceram os autos conclusos 

para prolação de sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – 

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição arguida pela requerida em 

sede de defesa (ID. 27754717), referente às parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que se reconhecido o direito da requerente será a partir de 

2017, ano em que ocorreu a cessação do benefício na via administrativa, 

não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Pois bem. 3 - 

Estando devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a 

serem decididas, passo ao mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do 

embate recaía sobre dois aspectos, quais sejam: I) no fato de a 

requerente comprovar sua qualidade de segurada especial e, II) 

demonstrar sua incapacidade para o trabalho. No tocante à qualidade de 

segurada especial rural, é necessário destacar que cumpre ao julgador 

valorar os fatos e circunstâncias evidenciados com ênfase no artigo 5º da 

Lei de Introdução ao Código Civil e levar em conta a realidade social em 

que inserido o trabalhador rural, na qual predomina a informalidade na 

demonstração dos fatos. Vale lembrar que não se mostra razoável exigir 

que os documentos carreados ao processo sigam sempre a forma 

prescrita em lei, por isso devem ser considerados válidos quando de outra 

forma atingir a finalidade precípua de comprovar o exercício da atividade 

rural, consoante disposto no artigo 277, do Código de Processo Civil. 

Nessa toada, analisando os autos, percebe-se que a autora logrou provar 

a sua qualidade de trabalhadora rural durante o período de carência 

exigido pela lei. Com efeito, compulsando os autos, verifico que os 

documentos juntados são bastante para configurar o início de prova 

material, quais sejam: a) Escritura de compra e venda da propriedade 

rural, ano de 2006 (ID. 9918874, pág. 1) e b) Notas Fiscais referente a 

venda de leite, períodos de 2009 – 2010 - 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 

2015 - 2016 (Ids. 9919098 – 9919086 – 9919008 – 9918979 -9919380); De 

acordo com a jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática 

vivida pelos rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores 

do campo, até prova em contrário, os documentos acima mencionados, 

carreados aos autos, servem de início de prova material que comprova o 

exercício de atividade rural por parte do autor, corroborado com o 

reconhecimento da qualidade de segurado especial pelo requerido na 

esfera administrativa. Em relação à incapacidade, cabe à parte autora 

demonstrar se satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto nos 

artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, se não vejamos: Art. 42. “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Art. 59. “O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Parágrafo único. “Não será devido auxílio-doença ao 

segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” Desse modo, verifica-se que para 

a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, mister o 

atendimento à alguns requisitos. Analisando os autos, tenho que a 

pretensão deduzida pela requerente em Juízo NÃO merece acolhimento. 

Ora, trata-se de ação de natureza previdenciária, objetivando a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Com efeito, 

a perícia médica determinada por este Juízo, não concluiu pela 

incapacidade da requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas costumeiras. Destarte, a nobre perita ao realizar o exame 

físico consignou que: “[...] Considero a autora neste momento, sem 

incapacidade para trabalhar. [...]” – (sic) – conclusão da Expert – ID. 

26327440, pág. 2. Vejamos alguns trechos do laudo pericial (ID. 

26327440): 4) Incapacidade laboral é parcial permanente ou total 

permanente? Resposta: “No momento, não apresenta incapacidade para 

trabalhar.” (quesito do autor ID. 26327440, pág. 3). 5) É possível dizer 

exatamente ou aproximadamente a data de cessação da incapacidade 

laboral da periciada? Resposta: “No momento, não apresenta incapacidade 

para trabalhar.” (quesito do autor - ID. 26327440, pág. 3). 8) Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar 

a provável data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu 

agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério 

utilizado? Caso negativo, indique a provável data do inicio da 

incapacidade, ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da 

realização do laudo pericial, especialmente se a data do inicio da 

enfermidade não coincide com a data do inicio da incapacidade. Resposta: 

“Não há incapacidade.” (quesito do Juízo – 26327440, pág. 4). [...] Muito 

bem. Desta forma, não há que falar-se em concessão do pretendido 

benefício previdenciário por ausência de incapacidade. Os anteriores 

documentos médicos acostados à prefacial não podem sobrepor o ATUAL 

laudo médico firmado pela médica perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no 

CRM-MT sob n. 3.025. Conclui-se, portanto, que a perícia médica 

determinada por este Juízo, de forma categórica, NÃO concluiu pela 

incapacidade da requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas. Nesse passo, além de a Expert ter sido conclusiva, afirmando 

veementemente que a requerente não se encontra incapacitada, com base 

nos únicos documentos médicos coligidos aos autos e, apesar da louvável 

manifestação da requerente, esta não se desincumbiu de trazer 

documentos comprobatórios de suas alegações, notadamente, ao seu 

caso especifico. Ressalte-se, ainda, que embora o Juiz não esteja adstrito 

ao laudo, porém, como sabido, tratando-se de prova de cunho técnico, 

sua conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de 

provas contrárias mais fortes. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O julgador não está 

adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a autora não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não 

havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação 

da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por fim, trago à colação o 

Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão 

Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os 

Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código 

de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada 

a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, em conformidade com toda a 

fundamentação acima exposta e, ausentes os requisitos do benefício 

pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Lucimar da Silva Fernandes 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. 4 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 
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Gratuita, na forma da lei. 5 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. 6 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 (quinze) dias. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002310-59.2017.8.11.0009. AUTOR(A): LAIDES 

FERREIRA APARECIDA. RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando a 

concessão de auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada c/c posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Laides Ferreira 

Aparecida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, em síntese, 

que há mais de uma década recebia auxílio-doença e que diante das 

enfermidades que lhe acometem ainda se encontra incapacitada para 

exercer seu labor como de costume. Com a inicial vieram os documentos. 

Recebida a inicial por este Juízo, fora deferido os benefícios da justiça 

gratuita e a tutela antecipada. Ato contínuo, foi determinado a realização 

de perícia médica junto a parte autora bem como a citação da requerida 

para apresentar defesa (ID. 11535291). Entre um ato e outro, aportou aos 

autos o resultado da perícia médica (ID. 19058345). Devidamente citada e 

intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a requerida apresentou 

defesa na modalidade de contestação (ID. 19929433), alegando, em 

síntese, que a autora não preenche os requisitos para perceber o 

benefício pleiteado, ao final, pugnou pela improcedência do pleito. Na 

sequência, a autora apresentou manifestação nos autos acerca do laudo 

médico pericial, requerendo realização de nova perícia médica (ID. 

22126131). Após, a autora apresentou impugnação à contestação 

apresentada pela requerida, aduzindo, em suma, que não possui 

capacidade laborativa para trabalhar, pugnando, dessa forma, pela 

procedência da ação, implantando o auxílio-doença e sucessivamente a 

conversão pela aposentadoria por invalidez (ID. 22126140). Em seguida, 

fora certificado a tempestividade da contestação apresentada pela 

requerida (ID. 27964078). Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto à preliminar de 

prescrição arguida pela requerida em sede de defesa, referente às 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2017 e, se 

reconhecido o direito da requerente será a partir de 2017, ano em que 

ocorreu a cessação do benefício na via administrativa, não havendo que 

se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 355: O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Pois bem. Sem 

delongas desnecessárias, verifica-se que a autora pugnou por realização 

de nova perícia médica (ID. 22126131). Entretanto, além do fato de ser 

escassa a quantidade de profissionais nesta urbe dispostos em realizar 

perícias judiciais, vejo que a Expert respondeu atentamente aos quesitos 

apresentados, logo, não houve nenhuma irregularidade na perícia médica 

realizada por este Juízo. Em que pese à perita oficial não tenha 

especialidade na área médica relativa à doença afirmada, isto não é capaz 

de caracterizar cerceamento de defesa ou até mesmo invalidar a prova 

técnica realizada. Isso porque o título de especialista na área da doença 

alegada não é requisito para ser perito médico do juízo. (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região – Primeira Turma Suplementar, e-DJF-1 p. 77 de 01/06/2011). 

Assim, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, e, 

ante a especialização em perícia médica da Expert, Dra. Eliana Kawaguti, 

inscrita no CRM 3.025/MT, que se dispôs em realizar perícias nos 

processos em trâmite nesta Comarca, tenho por desnecessária a 

realização de nova perícia com profissional da saúde, indisponível nessa 

Comarca, motivo pelo qual, INDEFIRO o pleito formulado pela autora, com 

fundamento no art. 477, §2º, inciso I e art. 480, ambos do Código de 

Processo Civil. 3 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao mérito. O cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, disposto nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em 

especial à sua incapacidade, uma vez que a qualidade de segurada e a 

carência foram comprovados notadamente pelo CNIS (ID. 11102080), eis 

que recebia auxílio-doença desde 2009. Art. 42. “A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Art. 59. “O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Parágrafo único. “Não será devido auxílio-doença ao segurado que se 

filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da 

lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” Desse modo, verifica-se que para a concessão de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, mister o atendimento à 

alguns requisitos. Analisando os autos, tenho que a pretensão deduzida 

pela requerente em Juízo NÃO merece acolhimento. Ora, trata-se de ação 

de natureza previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-doença. Com efeito, a perícia médica determinada 

por este Juízo, não concluiu pela incapacidade da requerente para o 

exercício de suas atividades laborativas costumeiras. Destarte, a nobre 

perita ao realizar o exame físico consignou que: “[...]Apresentou em 2008 

o diagnóstico de depressão e epilepsia (não confirmada em exames de 

eletroencefalograma). Recebeu tratamento medicamentoso. [...] 

Apresentação com vaidade e emocionalmente estável. Considero a autora 

sem incapacidade para realizar as atividades habituais domiciliares [...]” – 

(sic) – conclusão da Expert – ID. 19058345, pág. 2. Vejamos alguns 

trechos do laudo pericial (ID. 19058345): 1) A autora apresenta doença 

que resulte em incapacidade para as suas atividades laborais ou para sua 

atividade habitual? Por mais de 15 dias? Resposta: “No momento, não 

apresenta incapacidade para realizar as atividades habituais domiciliares.” 

(quesito da autora - ID. 19058345, pág. 3). 4) O requerente apresenta com 

quadro de doença psíquica consistente em transtorno depressivo 

recorrente? Apresenta crises intensas e frequentes que exige tratamento 

médico especializado (psiquiátrico) com o uso de fortes medicamentos de 

uso restrito? Tal quadro retira da requerente a capacidade laborativa e a 

condição de vida independente? Resposta: “No momento se encontra bem 

controlada emocionalmente. Refere que não apresenta crises convulsivas 

frequentemente. Não comprova epilepsia nos exames de 

eletroencefalograma. Faz uso de medicação psicotrópica. A autora é do 

lar desde 2003. Não apresenta neste momento, incapacidade para realizar 

as atividades habituais domiciliares.” (quesito da autora - ID. 19058345, 

pág. 3). 5) Desde 2008 a requerente apresenta incapacidade laborativa 

que se estendeu até 2017. O benefício foi cessado, mas a incapacidade 

laborativa continua. Mais de dez anos de doença mental e tratamento 

incessante, sem melhoras, permite concluir pela necessidade de 

aposentadoria por invalidez? Resposta: “A autora recebeu benefício do 

INSS por decisão judicial. Quanto à sua incapacidade laborativa, acredito 

que apresentou um período de incapacidade até o tratamento da 

depressão começar a fazer efeito. A epilepsia e a depressão são 

doenças que respondem bem ao tratamento medicamentoso.” (quesito da 

autora – 19058345, pág. 4). 9) Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se a patologia declinada encontra-se em fase 

evolutiva (descompensada) ou estabilizada(residual) ? Resposta: 

“Estabilizada.” (quesito do INSS – 19058345, pág. 4). [...] Muito bem. Desta 
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forma, não há que falar-se em concessão do pretendido benefício 

previdenciário por ausência de incapacidade. Os anteriores documentos 

médicos acostados à prefacial não podem sobrepor o ATUAL laudo 

médico firmado pela médica perita, Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no 

CRM-MT sob n. 3.025. Conclui-se, portanto, que a perícia médica 

determinada por este Juízo, de forma categórica, NÃO concluiu pela 

incapacidade da requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas. Ressalte-se, ainda, que embora o Juiz não esteja adstrito ao 

laudo, porém, como sabido, tratando-se de prova de cunho técnico, sua 

conclusão possui grande valor probatório, salvo na existência de provas 

contrárias mais fortes. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: “EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. 

APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O julgador não está 

adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a autora não se 

desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não 

havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 4. Apelação 

da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por fim, trago à colação o 

Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão 

Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os 

Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código 

de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada 

a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, em conformidade com toda a 

fundamentação acima exposta e, ausentes os requisitos do benefício 

pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Laides Ferreira Aparecida 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. 4 – DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja 

vista a finalidade do auxílio-doença que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Destarte, em razão da decisão acima, nada 

obstante tenha este Juízo em análise sumária quando do recebimento da 

exordial entendido ser possível o deferimento da tutela antecipada para 

receber o benefício de auxílio-doença logo no início da demanda, neste 

momento deflui-se dos autos que os pressupostos para sua manutenção 

estão ausentes, em especial ao laudo médico pericial (ID. 19058345), 

motivo pelo qual, REVOGO-A. Ante a revogação da tutela antecipada, 

OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento às Demandas Judiciais para cumprimento da presente 

decisão, a fim de cessar o benefício de auxílio-doença que havia sido 

implantado em favor da autora mediante ordem judicial, caso já não tenha 

feito. Neste passo, cumpre consignar que “Não há que se falar em 

devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de benefício de 

auxílio-doença, tendo em vista sua natureza alimentar e a boa-fé do 

demandante, além de terem sido recebidas por força de determinação 

judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima Turma – 

Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de março de 

2013). 5 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 6 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. 7 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 (quinze) dias. Publique-se.Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIANY CAROLINA ALMEIDA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente (s) e 

executada (s) por intermédio de seus procuradores, para ciência da 

certidão da contadoria id. 30570550 e cálculos id. 30570555, para, 

querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-21.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A A BONFIM & M A FRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

AMAURI DE ALMEIDA BONFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Certifico para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) exequente (s) e 

executada (s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), acerca da 

certidão id. 30610156, alvará id. 30610158 e extrato de conta judicial 

id.30610159, para, querendo pugnar o que entender pertinente, no prazo 

de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000907-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE ROSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 336,42 (trezentos e 

trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), com os acréscimos legais 

e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-92.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 3.984,69 (três mil, 

novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove reais), com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

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

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001690-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Requerente(s), através do(a) advogado(a), para, querendo 

manifestar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010331-36.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE ROMANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito no VALOR DE R$ 3.168,00 (três mil, cento e sessenta e oito reais), 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

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

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). Informo, ainda, que o prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001193-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) Requerente(s), através do(a) advogado(a), para, querendo 

manifestar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000485-95.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JENADIR DA COSTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-10.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias. Bem como, considerando o disposto no artigo 203 § 4º 

do CPC e o artigo 18 da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para 

que, no prazo comum de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial 

juntado, podendo também, o assistente de cada uma das partes, caso 

queira, apresentar parecer em igual prazo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118790 Nr: 1490-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA FACIFARMA LTDA-ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço das parte requeridas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128825 Nr: 5735-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDINEY CARVALHO DE SOUZA, ROBERTO ANSELMO 

RUBERT, DIVISA ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO AS PARTES nos termos do § 3º, do 

art. 465, assim como do art. 474, ambos do CPC, bem como para que a 

parte embargante deposite em juízo o valor correspondente aos 

honorários periciais, conforme Despacho de Ref: 29.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001246-29.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OSVALDO SENA SOUZA - ME (EXECUTADO)

MARIO OSVALDO SENA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo para manifestação 

da parte executada. Intime-se a parte exequente para impulsionar o 

processo. , 24 de março de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000804-97.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO COMODORO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada a comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça. , 24 de março de 2020 

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001513-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL WINGENBACH DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (IMPETRADO)

RODRIGO LEMES DE PAULA PRESIDENTE DA MESA DIRETORA 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON ROBERTO DE SOUZA BINDA OAB - MT25206/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TAYSON PETTERSON DE CAMPOS MACHADO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001513-98.2019.8.11.0046. 

IMPETRANTE: IZABEL WINGENBACH DA SILVA IMPETRADO: RODRIGO 

LEMES DE PAULA PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, MUNICIPIO DE 

CAMPOS DE JULIO Vistos. Trata-se de Ação de mandado de segurança 

impetrado por IZABEL WINGENBACH DA SILVA em face do PRESIDENTE 

DA MESA DIRETORA da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO-MT 

todos devidamente qualificados. Consta na exordial que a impetrante é 

servidora pública efetiva do município de Campos de Júlio-MT e que 

atualmente ocupa o cargo em comissão de Secretaria de Saúde. Aduziu 

que a impetrante requereu a apreciação de requerimento visando a 

apuração por falta de decoro parlamentar de um dos vereadores. Todavia, 

o Presidente da Casa Legislativa Municipal por meio de decisão prolatada 

pela Mesa Diretoria arquivou o requerimento, sem submetê-lo a apreciação 

pelo plenário. Requereu deste modo o deferimento da liminar pleiteada para 

o fim de o requerimento em questão seja submetido à apreciação pelo 

plenário da Câmara Municipal de Campos de Júlio-MT. Consta nos autos 

que a liminar foi indeferida. Empós, notificado à autoridade coatora 

apresentou manifestação nos autos, ocasião em que manifestou que a 

análise de tal requerimento quanto aos requisitos de admissibilidade se 

submetem a mesa Diretora. No que tange a apuração de falta de decoro 

parlamentar, argumenta que destoa do que é abordado pelo Regimento 

Cameral. Por fim, encaminhado os autos ao Ministério Público manifestou 

pela denegação da ordem. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Com clareza explica HELY LOPES MEIRELLES: “Mandado de Segurança é 

o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, 

órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, 

para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não 

amparado por hábeas corpus ou hábeas data, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem às funções que exerça”. [1] Conclui-se que, a demonstração do 

direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova 

pré-constituída, especialmente porque o mandamus não admite a fase 

instrutória intrínseca aos ritos que contemplam cognição primária. O cerne 

da questão no presente mandado de segurança é saber se a decisão do 

então presidente da Câmara Municipal que arquivou o requerimento 

apresentado pela Impetrante, se deu de forma legal ou não. O Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Campos de Júlio-MT assim dispõe: Artigo 

9º - A Mesa Diretora é o órgão de direção dos trabalhos legislativos e 

administrativos da Câmara Municipal e compõe-se do Presidente, 

Vice-Presidente e dos 1º e 2º Secretários. [...] Artigo 14 - À Mesa 

compete, além das atribuições consignadas neste Regimento, ou dele 

implicitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e dos 

serviços administrativos da Câmara, e especialmente: [...] II - Quanto às 

proposições: [...] b) - deixar de aceitar qualquer proposição que não 

atenda às exigências regimentais; [...] f) - despachar os requerimentos 

assim verbais como escritos, submetidos a sua apreciação; (Grifos 

nossos) [2] O dispositivo impugnado pela Impetrante, qual seja, art. 100 do 

respectivo Regimento diz respeito apenas acerca da aplicação da 

penalidade, a qual deverá ser feita pelo Plenário. Por outro turno, o mesmo 

Regimento em nada diz acerca da apreciação dos 

requerimentos/representações de procedimento em face de vereador 

deverão ser feitas pelo plenário. Por simetria, o previsto no art. 55, §2º da 

Constituição da República deve ser aplicado ao caso, aliado a existência 

de previsão expressa no Regimento Interno de que as proposições quanto 

à observação dos dispositivos regimentais serão da Mesa Diretora, o que 

denota a ausência de prova pré-constituída quanto ao ato alegado 

constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora. 

Portanto, pode-se concluir que, no caso em tela, o então Presidente da 

Casa agiu em conformidade com o Regimento Interno ao não submeter ao 

Plenário tal requerimento ante o arquivamento proposto pela Mesa Diretora 

do qual é membro. Ante o exposto, DENEGO a ordem nos termos do 

disposto no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil. Sem custas ante 

a previsão na Constituição Estadual inc. XXII do art. 10. Sem honorários, 
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por força do disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/2009, cumulado 

com a Súmula n.º 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CONFIRMO 

a liminar proferida nos presentes autos. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. C. Comodoro-MT, 28 de 

novembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito [1] MEIRELLES, Helly Lopes. Mandado de 

segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas 

data. São Paulo, RT, 1997, p. 03. [2] Disponível em: . Acessado em 28 de 

nov. de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LAVRATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR LAVRATTI (REQUERIDO)

 

III - No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá o (a) inventariante apresentar as primeiras 

declarações, ex vi do art. 620 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001523-45.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DALCOL TREVISAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA OAB - 631.092.801-59 (PROCURADOR)

 

C E R T I D Ã O Eu, Wagner Stupp, Oficial de Justiça desta comarca de 

Comodoro-MT, no uso de minhas atribuições legais, CERTIFICO que, em 

cumprimento ao mandado de PENHORA, expedido por determinação do 

MM. Juiz, processo nº. 877-97.2001.811.0041-cód.15226, oriundo da 

comarca de Cuiabá, MT, carta precatória nº 1001523-45.2019.8.11.0046, 

procedi da forma subseqüente: Não foi possível efetuar a penhora no 

Rosto dos Autos n.º 2273-89.2004.811.0046 – cód. 14626, haja vista, ao 

intimar a gestora da 2 ª Vara, a Sra Raquel Almeida Gonzalez, para que 

me apresentasse os autos, esta me informou que os referidos autos não 

se encontram sob seu poder, dizendo que o mesmo foi remetido ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na data de 2 de junho de 

2017, sendo assim devolvo o mandado e a guia da diligência na central, 

aguardando o retorno do processo para esta comarca. Dou fé. Dado e 

passado nesta cidade e comarca de Comodoro-MT, aos 29 dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezenove, Eu..................., Oficial de 

Justiça, lavrei, digitei e assino. Wagner Stupp Oficial de Justiça Mat. 26664 

TJ/MT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001451-58.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGEALDA DA SILVA SALVADOR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Eu, Wagner Stupp, Oficial de Justiça desta comarca de 

Comodoro-MT no uso de minhas atribuições legais, etc... CERTIFICO E DOU 

FÉ, que em cumprimento ao mandado de BUSCA E APREENSÃO e 

CITAÇÃO, expedido por determinação do MM. Juiz desta comarca, 

extraído da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 

1001451-58.2019.8.11.0046, procedi da forma subseqüente: Dirigi-me 

juntamente com o oficial de justiça Ailton ao endereço indicado no R. 

mandado e em outros, nesta comarca de Comodoro, MT. Então, no dia 

19/11/20197 às 12hs00min, seguindo as informações fornecidas e 

procedendo às buscas necessárias, logramos êxito na localização do 

veículo, objeto a ser apreendido, assim sendo, com as formalidades legais 

procedemos a APREENSÃO do veículo, conforme Auto em anexo. Ato 

contínuo, procedi à CITAÇÃO de: JORGEALDA DA SILVA SALVADOR, 

lendo para ela todo o teor e conteúdo do mandado, das advertências e 

dos prazos indicados, ficou ciente e exarou sua assinatura no verso do 

mandado, aceitou a contrafé que lhe entreguei. Sendo assim devolvo o 

mandado na central. Dou fé. Dado e passado nesta cidade e comarca de 

Comodoro-MT, aos 19 dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezenove, Eu...........Oficial de Justiça, lavrei, digitei e assino. Wagner 

Stupp Oficial de Justiça Matrícula/TJ 26664

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001157-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CAETANO NAZARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES ZAIAS (REU)

ALESSANDRA JOSE DE LIMA ZAIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO: Tendo em vista que a audiência realizada restou-se 

infrutífera, ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogados, para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de 

forma fundamentada a necessidade de realização destas, no prazo de 10 

(dez) dias. Comodoro/MT, 23 de Março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000850-18.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA BONISSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE PAULA LOYOLA NETTO OAB - MT15895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA 

(REQUERIDO)

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000850-18.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIANE TEREZINHA BONISSONI REQUERIDO: CONSTIL 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA Vistos. I - Comunique-se o 

juízo deprecante acerca da distribuição da mesma, caso já não tenha o 

feito. II - Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligência do 

Oficial de justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e se necessário o for. III - 

Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de 

origem independente de novo despacho. IV - Caso recolhido, 

encaminhem-se os autos ao distribuidor para certificação acerca do 

devido recolhimento. V - Considerando a portaria-conjunta nº 247, da 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da 

Corregedoria-Geral de Justiça, que dispõe acerca das medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19; VI - Considerando 

a portaria-conjunta nº 249, da Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e da Corregedoria-Geral de Justiça, que decreta o 

fechamento das portas de todos os estabelecimentos do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso; VII - Pelo exposto, devolvo o processo à 

serventia sem a designação solenidade deprecada, para o fim de se evitar 

reiteradas redesignações dos atos, devendo a secretaria alocar o 

processo em escaninho próprio, fazendo os autos conclusos após o 

prazo de suspensão estabelecido na portaria-conjunta nº 249 para a 
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designação de nova audiência. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de 

março de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000754-37.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000754-37.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o recurso de 

apelação foi interposto tempestivamente. Fica a parte recorrida intimada a, 

querendo, apresentar suas contrarrazões. Comodoro - MT, 24 de março 

de 2020 NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32831623

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79749 Nr: 3080-26.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS DOUGLAS SERSCHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Tendo em vista o teor da cota ministerial juntada nos autos na ref: 78, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida, 

na pessoa de seu defensor, para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-36.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETHE RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENILDO NUNES PEREIRA OAB - RO3538 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001155-36.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: ELIZETHE RIBEIRO BATISTA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. ELIZETHE 

RIBEIRO BATISTA ajuíza a presente Ação Previdenciária para Concessão 

de Pensão por Morte em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz, em 

apertada síntese, que é viúva de João Antônio Batista, dependendo 

economicamente deste, que, segundo a requerente, exercia função de 

lavrador. Junto à inicial acostou documentos. Devidamente citado, o INSS 

apresentou contestação, ID. 21961368. Instado a se manifestar, a parte 

requerente deixou de apresentar impugnação à contestação. Em audiência 

de instrução e julgamento, ID. 234435961, foi colhido a oitiva das 

testemunhas arroladas. É a síntese do necessário. Decido. O benefício de 

pensão por morte de trabalhador rural pressupõe: a) óbito do instituidor 

que mantinha a condição de segurada; b) qualidade de dependente e; c) 

dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Da carência. No que 

tange a necessidade de preenchimento do período de carência, aos 

dependentes de segurada especial de que trata o art. 11, inciso VII, da Lei 

n.º 8.213/1991, fica garantida a concessão de pensão por morte no valor 

de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I) do mesmo códex, 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). 

Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 8.213/1991 em seu art. 26, assim 

estabelece: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e 

auxílio-acidente;” Assim, torna-se desnecessário realizar outras 

considerações acerca de tal assunto, mediante os argumentos 

supracitados. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR 

MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 

02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA 

MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de segurado especial de que trata o 

art. 11, inciso VII, da referida lei, fica garantida a concessão de pensão 

por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I), 

exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à Previdência Social, que, no 

caso, poderá ser feita depois do falecimento (Dec. 3.048/99, art.18, § 5º[..] 

(AC 0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurada especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar da autora farta documentação a indicar a atividade rural do “de 

cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta, com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao benefício de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica dos autores. Verifica-se no que 

tange a aferição de um início razoável de prova documental que a autora 

juntou os seguintes documentos: certidão de nascimento, certidão de óbito 

e acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, transitado em julgado, concedendo o benefício de aposentadoria 

por idade rural ao “de cujus”. Analisando os documentos juntados pela 

autora com a exordial, concluo que estes são aptos como início de prova 

para demonstrar a atividade rural exercida pelo falecido. O que se extrai 

dos autos é que o “de cujus” era lavrador, atividade da qual retirava o seu 

sustento da sua família, caracterizando a condição de segurado especial 

do “de cujus”. Da prova testemunhal. A intenção do legislador em exigir um 

início de prova não é outra senão o de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar 

a audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas, tendo por norte artigo 442 do CPC “A prova testemunhal é 

sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”, vislumbro que tal 

prova é favorável para os autores, no sentido de comprovar a condição 

de trabalhador rural do “de cujus”. Sendo assim, verifica-se que a autora 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado. 

Portanto, restou demonstrado que o “de cujus” se enquadra na qualidade 

de segurado especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, 

verbis: “Art. 9°: São segurados obrigatórios da previdência social as 

seguintes pessoas físicas: (...) VII - como segurado especial: a pessoa 

física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo 

que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o 

principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que 

faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este 

equiparado, do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, 

que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar”. Outro não é, o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRABALHADOR 
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RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. 

EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas comprovaram a condição de 

t r aba lhado r  ru ra l  do  f a l ec ido  ( f l s .  44 /45 ) .  [ . . ]  ( A C 

0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

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

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica do autor. Quanto à dependência econômica dos 

requerentes, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, trata-se de 

dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada”. Portanto, considerando que o 

benefício de pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, 

voltada a assegurar à sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem e, uma vez demonstrada a condição de segurado do 

falecido, a condição de dependência e a necessidade econômica dos 

requerentes, necessário se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Outro não é, o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. 

Devidamente comprovada nos autos à qualidade de segurado (a) do (a) 

instituidor (a) da pensão pretendida, bem assim a condição de 

companheiro (a) da parte autora em relação a ele (a), e sendo presumida 

a dependência econômica, correta a sentença que assegurou o 

deferimento do benefício de pensão por morte requerido. [...] (AC 

0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 16/09/2014). Dos 

juros e correção monetária. Cumpre salientar que, estes serão devidos 

conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de apreciação 

de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da 

Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual seja 03/08/2018. 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias, por meio do sistema JusConvênios. Quanto às prestações 

vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor 

das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 

do STJ. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários 

mínimos, ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei n º 10.352, de 27/12/2001. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de março de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-43.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001258-43.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): JOSE FIGUEIREDO DA CONCEICAO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. JOSÉ FIGUEIREDO DA 

CONCEIÇÃO ajuíza Ação de Procedimento Comum em face INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. 

Sustenta, em apertada síntese, que o requerente possui mais de 65 

(sessenta e cinco) anos, vivendo em situação de risco e vulnerabilidade 

social. Requer que seja concedido o benefício de amparo social em favor 

da parte autora. Junto à inicial, acostou os documentos nos autos. 

Devidamente citado o INSS apresentou contestação, ID. 22179911. Instado 

a se manifestar, o requerente apresentou impugnação à contestação de 

ID. 22894733. Decisão de saneamento e organização do processo de ID. 

24238024. Estudo social e estudo psicológico juntado com ID. 28596711. É 

o breve relato. Decido. A Lei n. 8.742/93, denominada Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a 

assistência social como Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n. 1.744, 

de 8-12-1995, exigindo os seguintes requisitos: a) comprovação da 

deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para o idoso 

não-deficiente; b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário 

mínimo; c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência; d) não 

receber benefício de espécie alguma. Da comprovação da idade mínima. 

No tocante a comprovação da idade mínima, tenho que tal requisito 

resta-se incontroverso, visto que, conforme documentos pessoais do 

requerente juntados na exordial – ID. 21626136, o autor nasceu no dia 

26/01/1948, estando, quando do requerimento administrativo, com 69 anos 

de idade. Dessa forma, resta-se superado tal fato. Da hipossuficiência 

financeira. No que concerne à situação financeira da parte requerente o 

laudo social assim profere: “Através de observações foi constatado que o 

requerente está com dificuldade financeira e devido sua patologia não 

pode exercer nenhuma atividade que exige esforço físico e sobrevive com 

muita dificuldade, e depende de ajuda de terceiros, ou seja, o senhor José 

não está em condições de trabalhar para se auto sustentar. É notório que 

a senhor José Figueiredo não tem mais condições de prover seu meio de 

subsistência, em caráter definitivo. E não possui condições físicas para o 

trabalho [...]” Ainda, assim explicita o estudo psicológico: “Desta forma foi 

percebido que o Sr. José hoje está sobrevivendo apenas com a ajuda de 

terceiros, que não consegue ajuda familiar devido os mesmo não 

possuírem condições financeiras.” Mediante o estudo social e psicológico 

verifica-se que, a renda percebida pelo grupo familiar a que pertence à 

parte autora não é suficiente para auferir uma vida com o mínimo de 

dignidade. Até pelo fato de que no julgamento dos RE 567985 e 580963, e 

da Reclamação nº 4374, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 20, 

§ 3º, da Lei nº 8.742/93, no que se refere à renda mensal familiar, 

consolidando o entendimento de que o parâmetro previsto no art. 20, § 3º, 

da LOAS, não é mais servil à aferição da conjuntura de hipossuficiência 

do idoso ou do deficiente, sinalizando no sentido de que o critério de renda 

per capita de ¼ do salário mínimo não é absoluto, motivo pelo qual a 

miserabilidade deverá ser aferida pela análise das circunstâncias 

concretas do caso analisado. Outro não é o entendimento do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: [...] 4. No julgamento dos RE 

567985 e 580963, e da Reclamação nº 4374, o STF declarou a 

inconstitucionalidade do art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, no que se refere 

à exigência de que a renda "per capita" da família seja inferior a ¼ do 

salário mínimo. (AC 0011152-69.2016.4.01.9199 / RO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 10/06/2016). Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre 

salientar que os juros de mora serão aqueles aplicados a poupança. Já 

com relação à correção monetária deve aplicar o IPCA-E, conforme decidiu 
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o STF no RE 870947/SE. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido a CONCEDER o benefício de prestação continuada 

(LOAS) a parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo. Ante a juntada 

do requerimento administrativo realizado pela parte requerente, CONCEDO 

o benefício de prestação continuada (LOAS), desde a data deste ocorrido 

em 15/09/2017 observada a prescrição quinquenal. DETERMINO que o 

benefício de prestação continuada deva ser revisto a cada dois anos, 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem nos 

termos do art. 21, Lei 8.742/93. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Sistema JusConvênios. 

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão 

devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos do RE 870947/SE, e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso de apelação contra o valor fixado a título de honorários 

periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos em favor do perito 

nomeado aos autos para que este providencie a cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, CNGC/MT. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de março de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003040-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RENATO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000710-92.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. S. A. (REQUERENTE)

J. D. D. D. 2. V. C. D. C. D. S. B. D. -. S. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - SP307908 

(ADVOGADO(A))

DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - SP318553 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. (REQUERIDO)

S. I. E. C. D. P. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001860-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé, que a presente Impugnação ao cumprimento de 

Sentença foi oposta no prazo legal. Desta forma, nos termos do 

Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre a referida Impugnação e documentos, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000796-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTA CRISTINE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO JOSE SCHNEIDER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

DINORA VILELA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

E. V. S. (HERDEIRO)

JULIA MARIA SCHNEIDER (HERDEIRO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000796-63.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a peça inaugural e os documentos que a instruem, denoto 

que os sucessores Dinora, Julia e Eduardo não foram incluídos no polo 

ativo da demanda, porém também outorgaram procuração ao advogado 

peticionante em conjunto com a requerente (id. 30621456). Além disso, a 

petição inicial encontra-se desacompanhada das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para emendar/completar a inicial, esclarecendo se os demais sucessores 

são requerente também e, sendo caso, promovendo a inclusão deles no 

polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados 

requeridos, bem como para promover o pagamento das custas e 

despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito nos termos do artigo 290 do CPC. Em 

caso de decurso de prazo, certifique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000776-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ANTONIO ELIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000776-72.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando 

a petição inicial, denoto que a parte autora pede a concessão da 
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assistência jurídica gratuita, sem, contudo, trazer documentos idôneos a 

comprovar a insuficiência de recursos. Todavia, percebo a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão do benefício, devendo a requerente comprovar o 

preenchimento dos pressupostos nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC. 

Destaco que, conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios. Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal 

dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 

98 e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. In casu, a requerente trouxe somente extrato do 

INSS demonstrando receber o benefício de pensão por morte, ocorre que 

referido benefício não impede o beneficiário de trabalhar e auferir outra 

renda, por não ser substitutivo de renda, devendo a requerente acostar 

documentos que demonstrem ser esta sua única fonte de renda, como 

cópia de sua CTPS e extrato de conta corrente. Lado outro, vejo que o 

requerente pretende usucapir um veículo que havia sido arrendado pela 

requerida. Denota-se que, o bem imóvel, se encontra registrado em nome 

da requerida, com anotação de arrendamento e indicação do nome de 

João Rodrigues Borges, cônjuge falecido da autora (id. 30604525). Ocorre 

que, após a quitação do contrato, a regularização da propriedade é 

realizada pelas vias ordinárias junto ao Detran. Contudo, nos autos não há 

nada que diga a razão pela qual não foi possível a transferência da 

propriedade do veículo, após a alegação quitação das parcelas do 

financiamento. Lembro que, o interesse processual, necessário para 

postular em juízo (CPC, art. 17), deve ser examinado sob dois aspectos, a 

saber: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pretendida e 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional vindicada (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 

43. Salvador: JusPodivm, 2016. Destarte, deverá a parte esclarecer a 

situação a fim de demonstrar a necessidade da prestação da tutela 

jurisdicional para obtenção do bem da vida e adequação da via escolhida 

para tanto. Portanto, intime-se a requerente para completar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando documentos hábeis para comprovar 

a insuficiência de recursos, inclusive cópia de sua CTPS e extrato de sua 

conta corrente, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da 

justiça, ou anexando comprovantes de pagamento das custas e despesas 

processuais iniciais, bem como esclarecendo a situação acima exposta, 

sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000799-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000799-18.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a peça inaugural e os documentos que a instruem, vejo que 

a requerente não anexou comprovante de endereço. Desta forma, sendo 

documento imprescindível para fixação da competência, determino que a 

parte complete a inicial acostando o documento no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 330, inciso 

IV, do CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000716-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000716-36.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de aposentadoria rural por idade ajuizada por José Carneiro dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Apesar do processar estar concluso 

para prolação de sentença, denoto que o requerente acostou à inicial 

comprovante de indeferimento administrativo de requerimento datado de 

15/10/2009, quando na verdade a pretensão autoral se baseia em pedido 

de 11/02/2014 pelo que converto o julgamento em diligência. Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar a 

decisão de indeferimento do requerimento administrativo apresentando em 

11/02/2014 (NB 1485186460). Após, tornem os autos conclusos para 

sentença. Às providências. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001075-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SILVEIRA DE ALCANTARA (EXECUTADO)

ADILENO MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

ALCANTARA & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001075-83.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Antes de analisar o pedido de penhora online, intime-se a exequente para 

acostar planilha atualizada do débito no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

estilo. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001383-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VILELA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001383-56.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Inicialmente, ressalto que o Recurso Extraordinário 870.947 foi julgado, 

reconhecendo a inconstitucionalidade na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, contudo, 

reconheceu a constitucionalidade dos juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, in verbis: Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Senhora 
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Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz 

Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, em dar parcial 

provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado 

pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar 

a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não 

tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada 

(Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente 

segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros 

moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao 

final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, em fixar as seguintes 

teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os 

juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é 

inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação 

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de 

mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em 

respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); 

quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a 

fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da 

caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta 

extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização 

monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional 

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 

5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar 

a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a 

que se destina. Por sua vez, em face do acórdão acima mencionado foram 

opostos embargos de declaração, que foi rejeitado por maioria dos 

ministros, não modulando os efeitos da decisão anterior, vejamos: “O 

Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não 

modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do 

voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos 

os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias 

Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a 

Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 

Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. 

Plenário, 03.10.2019.” Desta forma, remetam-se os autos a Contadoria 

Judicial para realizar novo cálculo, atualizando monetariamente o débito 

segundo o IPCA-E, mantendo os demais parâmetros inalterados. Após, 

manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 795-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos da Portaria-Conjunta n°. 249, de 18 de março de 2020, do 

TJMT, determino o cancelamento da audiência designada à ref. 94.

Lado outro, conforme consta no termo de audiência de ref. 94, a 

executada se mudou para o Estado do Pernambuco, o que leva a crer que 

possivelmente não se fará presente em eventual designação de nova data 

para realização da audiência de tentativa de conciliação.

Dessa forma, determino a intimação do exequente para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender necessário à 

satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário,

Jaciara/MT, 23 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90571 Nr: 1658-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA-EPP, EMERSON ARCANJO AQUINO, JOSIANA 

FONSECA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685, Rejane Padilha dos Santos - 

OAB:15.962 - MT

 Portanto, mantendo a multa aplicada em desfavor da causídica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76930 Nr: 1073-38.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP, MHDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Filadélfia - TO - OAB:

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial, desta ação, para condenar o 

requerido a pagar a autora uma pensão mensal no valor equivalente a 

20% (vinte por cento) salário mínimo vigente, retificando o valor arbitrado 

provisoriamente na decisão inicial, mais 50% das despesas 

extraordinárias (despesas médicas e odontológicas, vestuário e material 

escolar). A obrigação incide a partir da citação, 25/04/2019, conforme 

carta precatória de citação juntada à ref. 131, (artigo 13, § 2º, da Lei 

Federal nº 5.478/68).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74146 Nr: 178-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, Paulo da Silva, VIDRAGE 

VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA , 

PEDRO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista as pesquisas extrajudiciais realizadas pela exequente 

junto ao CRI local, defiro a busca de bens dos executados junto ao 

sistema INFOJUD.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Por outro lado, restando a diligência infrutífera, intime-se a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito, sob pena 

de suspensão/arquivamento dos autos.

 Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

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

Jaciara/MT, 24 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1000775-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CREPALDI DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARICIO DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

VALTER MARTINS NOGUEIRA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO DAS CHAGAS CRISTOVAM DA SILVA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCA DE ASSIS CARDOSO (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000775-87.2020.8.11.0010 Valor da causa: R$ 230.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: SANTO ANTONIO, 32, RUA 

TABAJARA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: REINALDO CREPALDI 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA TABAJARA, N 32, SANTO ANTONIO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE APARICIO 

DA SILVA Endereço: RUA PAJÉ, N 1113, SANTA RITA OU SANTA LUZIA, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, que se encontram atualmente em lugares incertos e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Os requerentes, há 

aproximadamente 12 anos, têm a posse do terreno identificado como: Lote 

03, Quadra 208, Bairro Santo Antônio, com área de 515.00 m² (quinhentos 

e quinze metros quadrados), situado na Rua Tabajara, nº 32, Bairro Santo 

Antônio em Jaciara-MT, de propriedade do requerido conforme matrícula 

anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica 

(eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte da 

proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de 

proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e 

notória, e durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes 

inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, 

imperiosa se faz a declaração da propriedade da requerente sobre o 

imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação registral dos mesmos 

e consolidar seu domínio em favor de seu proprietário de fato e de direito. 

DECISÃO: Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita com fulcro 

no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC.Cite(m)-se por correio 

aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo (CPC, 

artigo 247).Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, 

exceto se o objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em 

condomínio, caso em que tal citação é dispensada (CPC, artigo 246, § 

3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em lugar 

incerto e os eventuais interessados (CPC, artigo 259, inciso I). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA 

CAROLINE DE LUCENA BATISTA, digitei. JACIARA, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002594-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ANTONIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002594-30.2018.8.11.0010. Vistos etc. Ante a 

concordância do INSS com os cálculos apresentados pela autora, 

homologo os cálculos apresentados por esta à ID. 29639205. Proceda-se 

o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, conforme requerido. Ressalto ainda, a desnecessidade de 

atualização do cálculo, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária. Após, expedido o 

precatório e, juntada aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º 

e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito 

dos valores devidos, proceda a Senhora Gestora, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados. Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e 

certificado nos autos, voltem os autos conclusos para extinção. 

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

providências. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000676-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA GONCALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 
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CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, a 

ação monitória é pertinente. Expeça-se o mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como 

para o pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (CPC, Art. 701), anotando-se, ainda, 

nesse mandado, que, caso os réus o cumpra, no prazo estipulado, ficarão 

isentos de custas processuais (CPC, Art. 701, §1º). Conste, ainda, que, 

nesse prazo, os réus poderão oferecer embargos (CPC, Art. 702), e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, § 2º, do 

CPC). Apresentando os réus embargos monitórios, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se a autora para responder os embargos no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000677-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. Inicialmente, 

verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma 

legal. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC, a 

ação monitória é pertinente. Expeça-se o mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como 

para o pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (CPC, Art. 701), anotando-se, ainda, 

nesse mandado, que, caso os réus o cumpra, no prazo estipulado, ficarão 

isentos de custas processuais (CPC, Art. 701, §1º). Conste, ainda, que, 

nesse prazo, os réus poderão oferecer embargos (CPC, Art. 702), e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (Art. 701, § 2º, do 

CPC). Apresentando os réus embargos monitórios, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se a autora para responder os embargos no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELLY ADRIANI RIBEIRO LINS 02643082125 (EXECUTADO)

SHELLY ADRIANI RIBEIRO LINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, 

ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação do executado e a segunda com o objetivo 

de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja 

quitado no prazo legal de três (03) dias. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, § 1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILE CARDOSO - ME (EXECUTADO)

KEILE CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, 

ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação do executado e a segunda com o objetivo 

de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja 

quitado no prazo legal de três (03) dias. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 450 de 798



efetivadas (art. 828, § 1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de integral 

pagamento no prazo de três (03) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 24 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000498-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA BRATZ (REQUERENTE)

ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARE (REQUERENTE)

NELSON ROBERTO CAIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

ECLEIA CAIRES COLOGNESE (REQUERENTE)

OLGA CAIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

SANDRA CAIRES RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CONCEICAO RODRIGUES (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000498-71.2020.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de jurisdição voluntária de homologação de testamento 

proposta por Ângela Cristina Rodrigues Nazaré, Cacilda Bratz, Ecléia 

Caires Colognese, Nelson Roberto Caires Rodrigues, Sandra Caires 

Rodrigues de Sousa e Olga Caires Rodrigues, todos qualificados na 

petição inicial. Os proponentes pretendem a homologação de testamento 

público pertencente ao falecido Nelson Conceição Rodrigues, a fim de 

realizarem inventário extrajudicial dos bens do espólio. É o necessário. 

Fundamento e decido. O artigo 610, caput, do CPC determina a realização 

de inventário judicial quando há testamento, enquanto seu § 1º diz que se 

todos forem capazes e concordes o inventário poderá ser feito por 

escritura pública. Enquanto os artigos 2.015 e 2016 do CC autorizam a 

partilha amigável por escritura pública quando os herdeiros forem capazes 

e determinam a partilha judicial em caso de divergência ou herdeiro 

incapaz, mas nada dizem acerca da existência de testamento, assim não 

colocando o instrumento como óbice para realização de inventário 

extrajudicial. Nestes termos: CPC: Art. 610. Havendo testamento ou 

interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1º Se todos 

forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos 

por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato 

de registro, bem como para levantamento de importância depositada em 

instituições financeiras. CC: Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, 

poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do 

inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. Art. 2.016. Será 

sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se 

algum deles for incapaz. Todavia, o egrégio STJ teve a oportunidade de 

examinar a questão, realizando uma interpretação sistêmica dos 

dispositivos citados e, levando também em conta a mens legis (finalidade 

da lei), concluiu pela possibilidade de realização de inventário extrajudicial 

mesmo em caso de existência de testamento, condicionando aos 

seguintes requisitos: interessados capazes; existência de concordância 

entre eles; e testamento previamente registrado judicialmente ou 

autorização do juízo competente; vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. 

INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OS 

INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES E CONCORDES, 

DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVOGADOS. 

ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA DE DIREITO 

CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM. 1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 

982 do CPC/73), em havendo testamento ou interessado incapaz, 

proceder-se-á ao inventário judicial. Em exceção ao caput, o § 1° 

estabelece, sem restrição, que, se todos os interessados forem capazes 

e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura 

pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, 

bem como para levantamento de importância depositada em instituições 

financeiras. 2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, 

independentemente da existência de testamento, que, "se os herdeiros 

forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, 

termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz" 

(art. 2.015). Por outro lado, determina que "será sempre judicial a partilha, 

se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz" (art. 

2.016) - bastará, nesses casos, a homologação judicial posterior do 

acordado, nos termos do art. 659 do CPC. 3. Assim, de uma leitura 

sistemática do caput e do § 1° do art. 610 do CPC/2015, c/c os arts. 2.015 

e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o inventário extrajudicial, ainda 

que exista testamento, se os interessados forem capazes e concordes e 

estiverem assistidos por advogado, desde que o testamento tenha sido 

previamente registrado judicialmente ou haja a expressa autorização do 

juízo competente. 4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial 

foi justamente a de desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de 

processos nos quais não se necessita da chancela judicial, assegurando 

solução mais célere e efetiva em relação ao interesse das partes. 

Deveras, o processo deve ser um meio, e não um entrave, para a 

realização do direito. Se a via judicial é prescindível, não há razoabilidade 

em proibir, na ausência de conflito de interesses, que herdeiros, maiores e 

capazes, socorram-se da via administrativa para dar efetividade a um 

testamento já tido como válido pela Justiça. 5. Na hipótese, quanto à parte 

disponível da herança, verifica-se que todos os herdeiros são maiores, 

com interesses harmoniosos e concordes, devidamente representados 

por advogado. Ademais, não há maiores complexidades decorrentes do 

testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Ministério Público atuante 

junto ao Tribunal local concordaram com a medida. Somado a isso, o 

testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 18° Ofício de 

Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, processado e 

concluído perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões. 6. Recurso especial 

provido. (REsp 1808767/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 03/12/2019). A propósito, o 

entendimento adotado pela corte superior converge com os enunciados do 

Direito Civil sobre a questão, demonstrando ser a compreensão majoritária 

sobre o tema: Enunciado n. 600 da VII Jornada de Direito Civil do CJF: 

Após registrado judicialmente o testamento e sendo todos os interessados 

capazes e concordes com os seus termos, não havendo conflito de 

interesses, é possível que se faça o inventário extrajudicial. Enunciado n. 

77 da I Jornada sobre Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios: 

Havendo registro ou expressa autorização do juízo sucessório 

competente, nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de 

testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, o 

inventário e partilha poderão ser feitos por escritura pública, mediante 

acordo dos interessados, como forma de pôr fim ao procedimento judicial. 

Enunciado n. 51 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: Havendo 

registro judicial ou autorização expressa do juízo sucessório competente, 

nos autos do procedimento de abertura, registro e cumprimento de 

testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, poderão 

ser feitos o inventário e a partilha por escritura Documento: 1876717 - 
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Superior Tribunal de Justiça pública. Enunciado n. 16 do IBDFAM: Mesmo 

quando houver testamento, sendo todos os interessados capazes e 

concordes com os seus termos, não havendo conflito de interesses, é 

possível que se faça o inventário extrajudicial. Consequentemente, há 

interesse processual no caso, consubstanciado na possibilidade de 

realização de inventário extrajudicial e necessidade de homologação do 

testamento para tanto. Noutro norte, os proponentes são legítimos, 

considerando que indicados no testamento que se pretende homologar e 

que demonstrado o vínculo de descendentes e cônjuge supérstite do 

testador. Portanto, resta-me averiguar se existem vícios materiais ou 

formais no testamento lavrado. Pois bem. O objeto da pretensão 

homologatória é um testamento público, forma permitida e regulada pelo 

Código Civil por meio dos artigos 1.862, inciso I e 1.864 até o 1.867. Os 

requisitos, mais precisamente, estão insertos no artigo 1.864 que assim 

dispõe: Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público: I - ser 

escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de 

acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de 

minuta, notas ou apontamentos; II - lavrado o instrumento, ser lido em voz 

alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou 
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pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; III - ser o 

instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas 

testemunhas e pelo tabelião. Parágrafo único. O testamento público pode 

ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela 

inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, 

desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. 

Examinando o instrumento de última vontade à luz do dispositivo, 

denotamos a consonância com a Lei, pois preenchidos todos os requisitos 

com a lavratura mecânica pelo tabelião conforme declaração do Testador 

em língua portuguesa e voz alta e inteligível, in fine assinada pelo testador, 

duas testemunhas e pelo tabelião após leitura. Também não vislumbro a 

existência de vício material no testamento, pois respeitada a meação da 

cônjuge supérstite, tendo o testador disposto da outra metade dos bens 

aos filhos em observância da legítima, obedecendo, portanto, ao artigo 

1.857 do Código Civil. Neste viés, carecendo o instrumento de vícios 

aparentes, a pretensão autoral merece procedência com a homologação 

do testamento público lavrado pelo extinto. Ante ao exposto, julgo 

procedente a pretensão autoral para homologar o testamento público de 

Nelson Conceição Rodrigues, lavrado em 27/08/2014 e registrado no Livro 

nº 01, fl. 037 do Cartório de Registro Civil desta Comarca e, 

consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Entendo por despiciente a 

expedição de mandado ao Cartório para comunicação do presente 

pronunciamento, como requerido pelos autores, considerando que a 

presente sentença deverá ser acostada ao pedido de inventário 

extrajudicial. Publique-se. Intime-se. Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 

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

Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001317-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001317-76.2018.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos autos. Devidamente 

intimado, via DJE para pagar o débito exequendo, o executado efetuou o 

pagamento que entendeu devido à ID. 22619180. Instado a manifestar, o 

exequente informou a existência de saldo remanescente (ID. 22860329). 

Em seguida, o executado impugnou os valores apresentados pelo 

exequente, apresentando o saldo que entende devido (ID. 22986543). 

Remetidos os autos à contadoria, esta apresentou planilha do saldo 

remanescente à ID. 26028055. Instados a se manifestarem, o executado 

efetuou o pagamento do valor apresentado pela contadoria e o exequente 

concordou com os valores, pugnando por seu levantamento (ID. 26827516 

e 27033444). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Ainda determino a 

expedição de alvará em favor da parte exequente e de seu patrono para 

que efetuem o levantamento dos valores depositados, mediante 

transferência para a conta indicada pelo exequente à ID. 27033444. Custa 

na forma da sentença prolatada nos autos. Após, transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às Providências. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003041-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCA NUNES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1003041-81.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por Elça Nunes Miranda em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. O recebimento 

da petição inicial e concessão de assistência jurídica gratuita à requerente 

deram-se no pronunciamento de id. 26452602. Citado via sistema 

autarquia ofereceu contestação ao id. 27669252 contrapondo-se à 

pretensão autoral. A autora impugnou a peça defensiva ao id. 28317174 

rebatendo as teses defensivas e ratificando os argumentos de sua 

pretensão. Vieram os autos conclusos É o que merece registro. Decido. A 

parte autora alega que exerceu atividade rural por tempo superior ao 

legalmente exigido, razão pela qual pleiteia seja o INSS condenado a 

conceder-lhe aposentadoria por idade rural no valor de 01 (um) salário 

mínimo mensal. Os requisitos para a concessão de aposentadoria por 

idade ao segurado rural empregado, contribuinte individual, trabalhador 

avulso ou segurado especial são: a) idade de 60 (sessenta) anos, homem, 

ou 55 (cinquenta e cinco) anos, mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição 

Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e b) efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício (art. 39, I e art. 48, § 

2º da LBPS). A carência a ser considerada é de 180 (cento e oitenta) 

meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para o segurado que 

já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes de 24.07.1991, 

hipótese em que se aplica a tabela de transição prevista no art. 142 da 

LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) não se 

aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, normalmente, tempo 

de contribuição, mas simples exercício de atividade rural por período 

equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça 

“firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o devido 

atendimento à condição de implementação da carência, deve o autor 

demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a permanência 

no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” (STJ, 1ª 

Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a dicção do 

art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento, é certo que o segurado, 

se à época do implemento do requisito etário, exercia atividade rural por 

tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, ainda que 

posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao benefício já terá 

se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é a Súmula 54 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (“o 

tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido 

no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data 

do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador 

rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário”). 

A atividade rural deve ser comprovada mediante pelo menos início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a comprovação do tempo de serviço 

para os efeitos desta Lei [...] só produzirá efeito quando baseada em início 

de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça 

dispõe que “a prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 
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previdenciário”. Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve 

estar amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). No caso em tela, a idade mínima está comprovada, tendo 

em vista que a autora nasceu em 23/12/1956, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 16/08/2018, possuía 61 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 23/12/2011, a demandante deveria 

comprovar o exercício de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) meses 

que antecederam o implemento do requisito etário ou o requerimento 

administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos do art. 25, II 

c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de 

atividade rural no período equivalente à carência, 23/12/1996 a 

23/12/2011, apresentou certidão de casamento onde o marido Leonidio 

Pereira Miranda foi qualificado como lavrador e notas fiscais em nome de 

Janira Souza Santos. Além disso, a autora foi inquirida em juízo e contou 

que começou a trabalhar na roça desde criança (6 ou 7 anos) e que só 

laborou na roça, atualmente trabalhando no sítio de seu sobrinho, onde 

planta arroz, feijão, milho e banana para consumo. A testemunha autoral 

Valdir, também inquirido em juízo, disse conhecer a autora há mais ou 

menos 44 anos e que sempre exerceu atividade em lavoura em serviço 

braçal para sustento dela e família Por fim, a testemunha autoral Delzinha 

disse em juízo que conheceu a autora há mais ou menos 25 anos no sítio 

Fortaleza, onde plantava roça como meeira, sendo que desde que a 

conhece ela sempre trabalhou na roça. Ocorre que falta início de prova 

material ao caso, considerando que as notas fiscal acostadas pertencem 

a pessoa alheia à relação processual, não havendo nos autos qualquer 

explicação para tanto. Além disso, o único documento acostado em nome 

da autora é extemporâneo – Certidão de Casamento de 30/06/1973 -, com 

marco muito anterior ao início do período de carência, não demonstrando o 

exercício de atividade rural em economia familiar durante o interregno. 

Aliás, em que pese a produção de prova testemunhal, esta não é admitida 

isoladamente como comprobatória do tempo de serviço, sendo 

imprescindível o início de prova material, como se vê da previsão do artigo 

55, § 3º, da Lei nº 8.213/91: Art. 55. O tempo de serviço será comprovado 

na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do 

correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados 

de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade 

de segurado: [...] § 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins 

desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, 

observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for 

baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não 

admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. 

[...] Há exceção para casos de força maior ou caso fortuito, mas em 

nenhum momento tais questões foram ventiladas e muito menos 

demonstradas no feito. Tratam-se de entendimentos do egrégio STJ 

firmando em sede de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 638) e 

sumulado (súmula 149), in verbis: A PROVA EXCLUSIVAMENTE 

TESTEMUNHAL NÃO BASTA A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE 

RURICOLA, PARA EFEITO DA OBTENÇÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. 

(Súmula 149, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 07/12/1995, DJ 18/12/1995, p. 

44864). PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 

3º, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A 

PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO 

DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA 

REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de 

reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais 

antigo juntado como início de prova material. 2. De acordo com o art. 400 

do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, 

não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao 

disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente 

estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" 

(Súmula 149/STJ). 3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de 

ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante 

apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por 

testemunhos idôneos. Precedentes. 4. A Lei de Benefícios, ao exigir um 

"início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à 
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contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades 

deste, notadamente hipossuficiente. 5. Ainda que inexista prova 

documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido 

em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas 

instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o 

trabalho do autor desde 1967. 6. No caso concreto, mostra-se necessário 

decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses 

em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho 

urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor 

como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à 

aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a 

circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de 

atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91. 7. Os 

juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos 

termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a 

partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para 

caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil. (REsp 1348633/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

05/12/2014) (grifei). Portanto, inexiste início de prova material que 

demonstre a presença de requisito temporal que lhe conceda direito ao 

benefício pleiteado, impondo-se a improcedência da pretensão autoral. 

Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o 

processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Destarte, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (artigo 85, caput e 

§2º, do CPC), contudo a exigibilidade ficará suspensa nos termos do artigo 

98, §§ 2º e 3º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a 

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

estilo. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

M ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000647-67.2020.8.11.0010 Requerente: Eb Comércio 

de Eletrodomésticos Eireli Requerido: Banco Bradesco Vistos em 

correição, Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

com pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, 

proposta por Eb Comércio de Eletrodomésticos Eireli em desfavor do 

Banco Bradesco S/A, almejando a autora a exibição das filmagens 

capturadas pelas câmeras de segurança da agência bancária no dia 

29/02/2020. Depreende-se dos autos que foi deferida a tutela de urgência 

cautelar em caráter antecedente para determinar que a instituição 

financeira exibisse as filmagens do circuito interno de monitoramento do 

dia 29 de fevereiro de 2020. A requerente pugnou pela citação do 

requerido por meio eletrônico, em razão da pandemia e consequentemente 

do fechamento dos estabelecimentos bancários, sendo tal medida 

necessária para evitar o perecimento da prova. É o relato. Fundamento e 

decido. O pedido do requerente encontra respaldo legal no artigo 246, 

inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: A citação será feita: [..] V 

- por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Assim, considerando a 

crise epidêmica que assola o País e o risco de perecimento da prova, com 

fulcro no artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, defiro o pedido 

de intimação e citação do requerido por e-mail, devendo a secretaria 

colacionar aos autos o aviso de recebimento do e-mail. Cite-se e intime-se 

o requerido no e-mail fornecido pelo requerente. Cumpra-se com urgência. 

Jaciara/MT, 23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001400-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANGELO DE MELO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 

E A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL NÃO SE MANIFESTARAM NOS 

AUTOS. CERTIFICO MAIS QUE, FAÇO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DAS DECLARAÇÕES DA FAZENDA 

PUBLICA NACIONAL. É O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002272-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEI DA SILVA (AUTOR(A))

LUCY DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FERREIRA JUNIOR (REU)

MARCIO RUIZ FERREIRA (REU)

SONIA FERREIRA VALVERDE MATOS (REU)

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA (REU)

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REU)

SILMARA FERREIRA DE CASTRO (REU)

CLEONICE BONAFE FERREIRA (REU)

CELIA RUIZ FERREIRA (REU)

MARCIO ROBERTO FERREIRA (REU)

PAULO BONAFÉ FERREIRA (REU)

SILAS TERCIO FERREIRA (REU)

VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

SILVANI SOUZA SILVA (CONFINANTES)

ROSENILDA DO NASCIMENTO COSTA (CONFINANTES)

MARIA AUXILIADORA SAMPAIO (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ QUE, QUE A CONTESTAÇÃO DO ID. 

18533108 FOI PROTOCOLADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CERTIFICO 

MAIS QUE, FAÇO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO. É O QUE ME CUMPRE 

CERTIFICAR.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000784-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GERALDO MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000784-49.2020.11.0010 Vistos em correição. Cite-se o 

executado para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado 

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

contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não 

for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

do auto de penhora (art. 13, LEF). Se o executado não possuir bens 

passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, 

arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Fixo, de plano, os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito, nos termos do art. 827 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

24 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VERICIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº. 1000699-97.2019.8.11.0010 Embargante: MARIA JOSÉ 

VERICIMA Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos em correição, MARIA JOSÉ VERICIMA opôs embargos declaratórios 

em face da sentença de id. 26083530, afirmado que foi requerido na inicial 

o reconhecimento do direito ao benefício desde a data da incapacidade ou 

desde a cessação do benefício, todavia, restou fixado como sendo a data 

do requerimento administrativo. É o relato. Fundamento e decido. Os 

embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, 

contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, 

nos termos do que dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, in 

verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (...)” 

Compulsando os autos, observa-se que na decisão embargada não houve 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade em seus fundamentos 

como manifestado pelo embargante. Aliás, destaco que a embargante 

sequer aponta qual a omissão, contradição ou obscuridade da decisão, 

almeja apenas a alteração da data de início do pagamento do benefício 

previdenciário fixado na sentença. Deste modo, concluo que a embargante 

pretende obter o reexame da sentença por meio de embargos de 

declaração em lugar do recurso processual específico previsto na 

legislação. É cediço que os embargos de declaração não se prestam à 

rediscussão da causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de subtrair do órgão de 

superior instância a competência funcional para a reanálise da decisão 

judicial proferida. Não houve qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade neste ponto da sentença a merecer reforma por meio destes 

declaratórios. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE 

MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de 

vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição 

ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que 

foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a 

mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria 

já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. 

Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 

409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 

124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. In casu, a 

leitura do acórdão embargado revela a absoluta ausência dos vícios 

alegados, uma vez que a turma julgadora explicitamente manifestou-se 

sobre os pontos alegadamente omissos e obscuros no julgamento do 

agravo regimental, rechaçando-os, por maioria. 3. Ex positis, desprovejo 

os presentes embargos de declaração, com determinação de imediata 

remessa dos autos ao juízo competente, independentemente de 

publicação. (STF - ED-AgR-ED Inq: 3499 RS - RIO GRANDE DO SUL 

9943669-16.2012.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

02/04/2019, Primeira Turma). Com efeito, inexistindo na sentença qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade o não conhecimento dos embargos 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, deixo de conhecer 

os embargos de declaração, nos termos da fundamentação. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se. Após, arquive-se com baixas na 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 23 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002379-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ELIÉSIO GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002379-20.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

SUZETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO REU: JOSÉ ELIÉSIO GARCIA Vistos 

etc. Trata-se de ação de alimentos proposta por LUCAS EDUARDO 

OLIVEIRA GARCIA, menor impúbere, representado por sua genitora, a Sr.ª 

SUZETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO em desfavor de José Eliésio Garcia. 

O autor na condição de filho do requerido requer a fixação judicial de 

alimentos. Foi deferida liminar, fixando alimentos provisórios em favor do 

autor. O réu contestou a ação, oportunidade em que alegou a 

litispendência da presente aço com o feito nº 1000496-38.2019, a qual tem 

o réu no presente feito como autor em uma ação de exoneração de 

alimentos. A parte autora impugnou a contestação afirmando não existir 

litispendência, porquanto não há identidade de pedidos. Tentada a 

conciliação, as partes não chegaram a qualquer acordo. Foi apresentada 

nova contestação, dessa vez por advogado constituído. A Defensoria 

Pública, então, pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Eis o sucinto relatório. Decido. Pois bem, na esteira do que 

determina o artigo 357, II, do CPC, delimito como questão de fato a 

necessidade financeira do autor e as possibilidade econômicas do 

requerido. Admitir-se-á todos os meios de prova, inclusive o testemunhal. 

Determino que o ônus da prova quanto à necessidade financeira recaia 

sobre o autor, por conta do disposto no artigo 373, I, do CPC, enquanto as 

possibilidades econômicas do requerido recaem sobre o próprio, nos 

termos do artigo 373, II, do CPC. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de junho, às 14h30 (artigo 357, V, do CPC). As 

partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo 

comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável. Podem, 

ainda, as partes apresentar a este Juízo, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 

II e II, a qual se homologada, vincula as partes e o juiz. Intimem-se as 

partes para apresentarem rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(dez) dias, devendo ser observado o disposto nos artigos 455 e seguintes 

do diploma processual civil atualmente em vigor, atentando-se para a 

necessidade de intimação judicial das testemunhas arroladas pela 

Defensoria Pública. Levando em conta a complexidade de causa, limito o 

número de testemunhas em três, quantidade suficiente para comprovação 

dos pontos fáticos controvertidos (art. 357, § 7º, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. JACIARA, 20 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Autos n. 1000690-04.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de aposentadoria por idade rural c/c tutela de urgência proposta por 

NATALIA ROSA ANDRADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a 

inicial e a sua emenda, porquanto preenchem os requisitos previstos no 

art. 319 do CPC. Presumindo-se como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos 

do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Com relação à audiência 

de conciliação, como é cediço, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. No que concerne ao pleito de 
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antecipação de tutela formulado pela parte autora, nos termos do artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar que somente em 

situações excepcionais, nas quais se fazem presentes a probabilidade do 

direito e efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao segurado, será possível a concessão da tutela de urgência. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

novamente apreciado no decorrer do feito, pois apesar da documentação 

apresentada, o pedido da parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

fim, em conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o processo administrativo de benefício NB: 

170.701.201-3, formulado pela parte autora, bem como as eventuais 

informações a respeito do benefício pleiteado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 

de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003111-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALCIO MALLMANN OAB - 415.339.681-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n° 1003111-35.2018.8.11.0010 Requerente: 

Bruno Murilo Vicente Mallmann Requerido: Jornal Unicanews Trata-se de 

ação de indenização por danos morais ajuizada por BRUNO MURILO 

VICENTE MALLMANN em desfavor de JORNAL UNICANEWS, em que se 

afirma, em suma, que, no dia 17 de setembro de 2018, o autor, ainda 

menor de idade, foi surpreendido pela publicação de matéria jornalística 

oriunda da requerida, que fez menção à prática de atos infracionais 

análogos ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo 

supostamente praticados pelo autor. Consta da inicial que a prática ilícita 

da ré causou abalo psicossocial ao autor e sua família, pois a matéria 

publicada acabou por gerar constrangimentos na escola em que o autor 

estuda, bem como na sociedade. Destaca, ainda, que o ordenamento 

jurídico pátrio veda, em decorrência do artigo 143 do ECA, a publicação do 

nome de menores envolvidos em atos infracionais. Pugnou ao final pela 

condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), bem como a condenação em custas e 

honorários advocatícios. O pedido de assistência judiciária gratuita foi 

deferido e, no mesmo despacho, determinou-se a realização de audiência 

de conciliação. Consta dos autos que a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco contestou a presente ação. O 

Ministério Público manifestou-se no feito dizendo não ter interesse na 

presente demanda, eis que a parte autora atingiu a maioridade. É o breve 

relato. Fundamento. DECIDO. A priori impende decretar a revelia do réu, 

com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil ante a ausência de 

contestação. Cumpre, também, aplicar ao réu a multa de 1% do valor dado 

à causa face ao seu não comparecimento à audiência de conciliação, fato 

que configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

334, § 8º, do CPC. Processo formalmente em ordem, estando 

suficientemente apto para decisão meritória, em julgamento antecipado, 

conforme art. 355, II do NCPC, em razão da revelia do réu: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. O requerido, 

conquanto citado validamente, não apresentou resposta à ação no prazo 

legal, consoante certificado nos autos. Tal situação, embora não tenha o 

poder de, por si só, provocar a procedência do pedido, não pode ser 

desprezada como elemento de convicção, porquanto tem a força de gerar 

a presunção juris tantum de veracidade dos fatos alegados no pedido 

inicial (art. 344 do CPC). Assim sendo, diante do dispositivo mencionado, 

assim como da ausência de intervenção do réu, ficam configurados os 

efeitos da revelia, devendo ser considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na peça de ingresso. Numa ação de cunho indenizatório, além da 

ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. No caso em tela, por se tratar de 

direitos afetos à criança e ao adolescente, os quais possuem proteção 

integral, entendo, em consonância com a jurisprudência pátria, que o dano 

moral pela exposição do menor em veículo de comunicação opera in re 

ipsa. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito 

e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.” (negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). In casu, diante 

das provas apresentadas, além da presunção de veracidade das 

alegações feitas na inicial, comprovou-se que a ré fez menção expressa 

ao nome do autor quando era menor idade, pela suposta prática de ato 

infracional análogo aos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de 

fogo. Como cediço, tal conduta é vedada pelo estatuto da criança e do 

adolescente em seu artigo 143, parágrafo único, in verbis: “Qualquer 

notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou o 

adolescente, vedando-se a fotografia, referência a nome, apelido, filiação, 

parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome”. Ora, 

uma vez comprovado que a parte ré, deliberadamente, fez menção 

expressa não só ao prenome, mas também ao sobrenome do autor, resta 

demonstrado o ato ilícito perpetrado, bem como o dever de indenizar. 

Nesse sentido vêm entendendo nossos Tribunais: DIREITO CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

PONDERAÇÃO. MENOR DE IDADE. ARTIGO 143 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE. VEDAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DO MENOR. 

DIREITO PERSONALÍSSIMO À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM. DANO MORAL 

À GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. 1. Frente à colisão entre direitos fundamentais, 

intimidade e imagem de um lado e liberdade de imprensa de outro, merecem 

ser prestigiados os direitos que, nas circunstâncias valoradas, ostentem 

maior interesse público e social. 2. Resta devidamente caracterizado que o 

veículo de imprensa ultrapassou o exercício do direito de informação que 

lhe cabia quando noticiou a imagem de menor, sua identificação completa e 

sua ligação à prática de delito criminal, infringindo a legislação protetiva 

dos direitos da criança e adolescente e cometendo ato ilícito. 3. "Ninguém 

pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 

lei" (CPC Artigo 18). 4. O fato de ter a reportagem causado prejuízo a 

imagem do menor, por si só, não afronta os direitos de personalidade de 

sua genitora, ao ponto de acarretar em ofensa moral passível de 

reparação. A tutela jurisdicional deve se ater aos fundamentos da causa 

de pedir. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 

1121921, 07371743720178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª 

Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido decidiu o STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM 

JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A 

IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO 

INFRACIONAL. FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE 

INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. 

Tratando-se de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil 

por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da 

informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro 

(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. 

Caracterização automática do abuso do direito de informar na hipótese de 

publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de 

ato infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e 

adolescente, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. 4. Termo inicial dos 

juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, a partir da data do 

evento danoso. Súmula 54/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(AgRg no REsp 1354696/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

31/10/2014). Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, 
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mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos 

Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, 

basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação 

do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação 

central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (destaquei e negritei). (“in 

Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p.279). Sopesando tais critérios, tenho como razoável o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como reprimenda ao 

requerido. Conclusão: Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inaugural para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida 

de juros de mora de 1% a. m., a partir do evento danoso. Condeno, ainda, 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, em estrita 

observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/15. 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em quinze dias, o 

que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo e anotações de praxe, inclusive na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara, 03 de março de 

2020 Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003111-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALCIO MALLMANN OAB - 415.339.681-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n° 1003111-35.2018.8.11.0010 Requerente: 

Bruno Murilo Vicente Mallmann Requerido: Jornal Unicanews Trata-se de 

ação de indenização por danos morais ajuizada por BRUNO MURILO 

VICENTE MALLMANN em desfavor de JORNAL UNICANEWS, em que se 

afirma, em suma, que, no dia 17 de setembro de 2018, o autor, ainda 

menor de idade, foi surpreendido pela publicação de matéria jornalística 

oriunda da requerida, que fez menção à prática de atos infracionais 

análogos ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo 

supostamente praticados pelo autor. Consta da inicial que a prática ilícita 

da ré causou abalo psicossocial ao autor e sua família, pois a matéria 

publicada acabou por gerar constrangimentos na escola em que o autor 

estuda, bem como na sociedade. Destaca, ainda, que o ordenamento 

jurídico pátrio veda, em decorrência do artigo 143 do ECA, a publicação do 

nome de menores envolvidos em atos infracionais. Pugnou ao final pela 

condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), bem como a condenação em custas e 

honorários advocatícios. O pedido de assistência judiciária gratuita foi 

deferido e, no mesmo despacho, determinou-se a realização de audiência 

de conciliação. Consta dos autos que a parte requerida não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco contestou a presente ação. O 

Ministério Público manifestou-se no feito dizendo não ter interesse na 

presente demanda, eis que a parte autora atingiu a maioridade. É o breve 

relato. Fundamento. DECIDO. A priori impende decretar a revelia do réu, 

com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil ante a ausência de 

contestação. Cumpre, também, aplicar ao réu a multa de 1% do valor dado 

à causa face ao seu não comparecimento à audiência de conciliação, fato 

que configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 

334, § 8º, do CPC. Processo formalmente em ordem, estando 

suficientemente apto para decisão meritória, em julgamento antecipado, 

conforme art. 355, II do NCPC, em razão da revelia do réu: Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. O requerido, 

conquanto citado validamente, não apresentou resposta à ação no prazo 

legal, consoante certificado nos autos. Tal situação, embora não tenha o 

poder de, por si só, provocar a procedência do pedido, não pode ser 

desprezada como elemento de convicção, porquanto tem a força de gerar 

a presunção juris tantum de veracidade dos fatos alegados no pedido 

inicial (art. 344 do CPC). Assim sendo, diante do dispositivo mencionado, 

assim como da ausência de intervenção do réu, ficam configurados os 

efeitos da revelia, devendo ser considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na peça de ingresso. Numa ação de cunho indenizatório, além da 

ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. No caso em tela, por se tratar de 

direitos afetos à criança e ao adolescente, os quais possuem proteção 

integral, entendo, em consonância com a jurisprudência pátria, que o dano 

moral pela exposição do menor em veículo de comunicação opera in re 

ipsa. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito 

e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito.” (negritei). “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (negritei). In casu, diante 

das provas apresentadas, além da presunção de veracidade das 

alegações feitas na inicial, comprovou-se que a ré fez menção expressa 

ao nome do autor quando era menor idade, pela suposta prática de ato 

infracional análogo aos delitos de tráfico de drogas e porte de arma de 

fogo. Como cediço, tal conduta é vedada pelo estatuto da criança e do 

adolescente em seu artigo 143, parágrafo único, in verbis: “Qualquer 

notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou o 

adolescente, vedando-se a fotografia, referência a nome, apelido, filiação, 

parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome”. Ora, 

uma vez comprovado que a parte ré, deliberadamente, fez menção 

expressa não só ao prenome, mas também ao sobrenome do autor, resta 

demonstrado o ato ilícito perpetrado, bem como o dever de indenizar. 

Nesse sentido vêm entendendo nossos Tribunais: DIREITO CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

PONDERAÇÃO. MENOR DE IDADE. ARTIGO 143 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE. VEDAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DO MENOR. 

DIREITO PERSONALÍSSIMO À PRESERVAÇÃO DA IMAGEM. DANO MORAL 

À GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. 1. Frente à colisão entre direitos fundamentais, 

intimidade e imagem de um lado e liberdade de imprensa de outro, merecem 

ser prestigiados os direitos que, nas circunstâncias valoradas, ostentem 

maior interesse público e social. 2. Resta devidamente caracterizado que o 

veículo de imprensa ultrapassou o exercício do direito de informação que 

lhe cabia quando noticiou a imagem de menor, sua identificação completa e 

sua ligação à prática de delito criminal, infringindo a legislação protetiva 

dos direitos da criança e adolescente e cometendo ato ilícito. 3. "Ninguém 

pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por 

lei" (CPC Artigo 18). 4. O fato de ter a reportagem causado prejuízo a 

imagem do menor, por si só, não afronta os direitos de personalidade de 

sua genitora, ao ponto de acarretar em ofensa moral passível de 

reparação. A tutela jurisdicional deve se ater aos fundamentos da causa 

de pedir. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 

1121921, 07371743720178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª 

Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido decidiu o STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. NOTÍCIA PUBLICADA EM 

JORNAL E PROGRAMA DE TELEVISÃO APRESENTANDO O NOME E A 

IMAGEM DE MENOR MORTO COM ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE ATO 

INFRACIONAL. FATO VEDADO E TIPIFICADO COMO CRIME PELO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). PRINCÍPIO DA 

PROTEÇÃO INTEGRAL COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE 

INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. 

Tratando-se de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil 

por danos morais exsurge quando o texto publicado extrapola os limites da 

informação, evidenciando a intenção de injuriar, difamar e caluniar terceiro 

(REsp 1390560/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 14/10/2013). 2. 

Caracterização automática do abuso do direito de informar na hipótese de 

publicação do nome e da imagem de menor morto, atribuindo-lhe autoria de 

ato infracional, violando o princípio da proteção integral da criança e 

adolescente, positivado nos artigos 143 e 247 do ECA. 4. Termo inicial dos 

juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, a partir da data do 
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evento danoso. Súmula 54/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

(AgRg no REsp 1354696/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 

31/10/2014). Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. 

Portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos 

Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, 

basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação 

do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação 

central, a idéia de sancionamento ao lesado”. (destaquei e negritei). (“in 

Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p.279). Sopesando tais critérios, tenho como razoável o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como reprimenda ao 

requerido. Conclusão: Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC/15, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inaugural para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais que deverá ser corrigida 

pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida 

de juros de mora de 1% a. m., a partir do evento danoso. Condeno, ainda, 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, em estrita 

observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/15. 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em quinze dias, o 

que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo e anotações de praxe, inclusive na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara, 03 de março de 

2020 Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000434-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000434-95.2019.811.0010 Requerente: Bento 

Gonçalves de Queiroz Filho Requerido: Instituto Nacional de Seguro 

Social-INSS Espécie: Ação de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença Vistos, etc. Trata-se de ação de aposentadoria por 

invalidez ou implantação de auxílio-doença, proposta por Bento Gonçalves 

de Queiroz Filho em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Em síntese, alega o autor estar incapacitado para o trabalho haja 

vista ser portador de lombociatalgia por protusão discal em L4-L5 com 

componente herdiário a esquerda e com pinçamento neural (CID M51.1 e 

M47.2). Recebida a inicial (id. 18990365) foi determinada a realização de 

perícia médica com posterior citação do requerido. Laudo pericial 

colacionado aos autos (id. 20015069). O requerido apresentou 

contestação pugnando pela improcedência da ação (id. 21873836). O 

autor impugnou a contestação (id. 23288030). O requerido apresentou 

proposta de acordo (id. 28771162). Intimado, o autor não concordou com a 

proposta ofertada e requereu a procedência da ação (id. 29738268). É O 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pretende a parte autora a condenação 

da Autarquia a fim de obter a concessão do auxílio doença e, sendo o 

caso de incapacidade definitiva a concessão de aposentadoria por 

invalidez, por entender que seu estado de saúde é grave, incapacitando-o 

de exercer atividade laboral e manter o seu próprio sustento. O 

auxílio-doença, benefício de natureza transitória e precária, tratado no 

artigo 59, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado 

para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, nos seguintes moldes: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

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

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.” “Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e 

empresário a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da 

atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz...” O benefício em tela 

deve cessar quando o segurado for dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando, 

em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Por 

outro lado, a aposentadoria por invalidez somente é concedida quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

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

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos 

para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez 

estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência O art. 

25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para tal 

benefício de 12 meses. Assim, deve-se haver a comprovação de 

contribuição pelo período de 12 meses anteriores ao ajuizamento da ação. 

Em análise à documentação apresentada, a parte requerente 

apresenta-se como filiada ao regime geral da previdência social e 

apresenta a carência exigida em lei. Ressalte-se ainda que tal situação, 

inclusive, foi reconhecida pela Autarquia quando da concessão do 

auxílio-doença. b) Incapacidade para o trabalho A perícia colacionada aos 

autos atesta que o autor é portador de doença degenerativa na coluna 

lombar (espondilose e discopatia degenerativa/transtornos de discos 

intervertebrais). A médica perita destacou que a incapacidade é parcial e 

permanente e afirmou que há restrição para esforços físicos intensos e 

levantamento de peso excessivo, sobrecarga, postura inadequada e 

viciosa da coluna em caráter preventivo para evitar o agravamento das 

patologias degenerativas e irreversíveis. A perita atestou que o 

requerente (serviços gerais, 59 anos, ensino fundamental incompleto), 

encontra-se com doença degenerativa, ou seja, vai agravando o quadro 

do paciente com o passar do tempo. A jurisprudência vem manifestando 

no sentido de que o segurado terá direito à aposentadoria por invalidez 

nas hipóteses em que as condições pessoais e sociais do segurado 

indicarem a mínima probabilidade de se readaptar no mercado de trabalho. 

O CNIS colacionado aos autos comprova que o autor trabalhou durante 

quase toda sua vida em serviços que exigem grande esforço físico. Assim 

é notório que as condições pessoais do autor constituem obstáculo a uma 

adequada reinserção no mercado de trabalho. Essa possibilidade está, 

inclusive, assentada na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização 

dos Juizados Especiais Federais, in verbis: Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez. Observa-se ainda que o autor adquiriu a doença após já estar 

filiado ao regime da previdência, preenchendo, portanto, o último requisito 

para concessão do benefício previdenciário. Desta forma, diante das 

ponderações descritas acima, deve ser concedido ao autor o benefício da 

aposentadoria por invalidez. Por fim, com relação ao termo inicial da 

concessão do benefício, aplicável o artigo 43, caput, da Lei nº 8.213/91, 

que determina ser a aposentadoria por invalidez devida a partir do dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vejamos: "Art. 43. A 

aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 

deste artigo”. Desta forma, fixo como termo inicial o dia 07 de outubro de 

2018 (dia posterior à cessação do auxílio-doença). DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido formulado e, consequentemente, extinto o 

processo com resolução do mérito, para condenar o requerido a conceder 
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ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, a ser pago 

desde o dia posterior a cessação do auxílio-doença (07/10/2018). 

Atendendo ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as 

informações abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome do 

segurado: Bento Gonçalves de Queiroz Filho; II- Benefício concedido: 

Aposentadoria por invalidez, inclusive com o abono anual – 13º salário; III - 

Renda mensal atual: salário-benefício; IV - Data de início do benefício: 

(07/10/2018– Dia posterior à cessação do benefício de auxílio-doença); V 

- Data do início do pagamento: 30 dias após a intimação da sentença. 

Encaminhe-se também os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, 

verbis: "Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento)”. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos 

recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Condeno o vencido ao pagamento de honorários 

advocatícios do advogado da parte contrária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa. Intimem-se. 

Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000652-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JOSE JOSIVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOANNA DA COSTA FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

LUIS ROBERTO DA COSTA FILHO (CONFINANTES)

JOSE DOS SANTOS GAILANO (CONFINANTES)

JOSE MARIA ESTEVO QUIRINO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000652-26.2019.8.11.0010. Vistos 

Considerando que a Fazenda Pública Municipal manifestou interesse na 

presente demanda, porquanto pendente o pagamento do IPTU, defiro o 

pedido contido no ID. 22437129 e, por conseguinte, determino a intimação 

da requerente para quitar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000525-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ANDREA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ANDRE ERIKSON FERNANDES DE PAIVA OAB - 690.319.084-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000525-88.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Compulsando 

os autos, denota-se que não é o caso de acolhimento do pedido da 

requerente, para decretar a revelia e aplicar multa por ausência na 

audiência de conciliação, uma vez que a requerida foi citada/intimada em 

data posterior à audiência que se realizou em 13/06/2019, conforme AR 

colacionada ao feito (ID. 22079925). Sendo assim, INDEFIRO o pedido da 

requerente (ID. 2658254) e, por conseguinte, determino que o feito seja 

novamente remetido ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação, observando-se o lapso temporal hábil para cumprimento da 

AR. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

OSMAR SANTANA CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000477-66.2018.8.11.0010 Exequente: BANCO DO 

BRASIL SA Executada: SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI – ME Executado: 

OSMAR SANTANA CHAVES Vistos em correição, Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial, proposta pelo Banco do Brasil S/A, em 

desfavor de Sheila Camila Eireli-ME e Osmar Santana Chaves. A 

executada Sheila Camila foi devidamente citada (fl. 113), contudo, não 

efetuou o pagamento do débito. Instado a se manifestar, o exequente 

pugnou pela pesquisa de veículos, via Renajud. Consulta de bens pelo 

sistema Infojud e penhora online. É o relato. Decido. A pesquisa realizada 

no sistema Infojud restou infrutífera, conforme consulta anexa. Em relação 

ao sistema Renajud, verifica-se que foi localizado um veículo, contudo, 

este além de ser objeto de alienação fiduciária encontra-se com registro 

de bloqueio referente a um processo em trâmite nesta Vara. Por fim, 

quanto ao pedido de penhora online, considerando a inexistência de 

cálculo atualizado da dívida, intime-se o exequente para colacionar aos 

autos o cálculo, bem como para se manifestar sobre as pesquisas 

realizadas e ainda informar o endereço do executado Osmar. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001773-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001773-26.2018.8.11.0010 Exequente: JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Executada: MARIA EUNICE DE 

OLIVEIRA LIMA Vistos em correição, Depreende-se dos autos que a 

executada não foi localizada no endereço constante nos autos. O 

exequente, por sua vez, pugnou pela realização de pesquisas nos 

sistemas de acesso ao Poder Judiciário. Em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que a requerente figura 

como autora em uma ação de arrolamento que tramita na Comarca de 

Cuiabá/MT (código 10581107). A pesquisa realizada no sistema Infojud 

demonstra o endereço da executada na Capital. Assim, determino a 

expedição de carta precatória ao referido juízo para tentativa de citação 

da executada no endereço anexo. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 110344 Nr: 1342-09.2018.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ELENA MARCIDELLI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ora, o mandado de segurança pressupõe a presença de dois requisitos, 

direito líquido e certo proveniente de ato ilegal emanado pela autoridade 

coatora.

No caso em tela, não estão presentes ambos os requisitos, porquanto a 

pretensão da autora está firmada em lei declarada inconstitucional, e o ato 

omissivo tido como ilegal está amparado em decisão oriunda do Tribunal de 

Contas, inclusive sob pena de sanção.

Dito isso, não restou comprovado o direito líquido e certo da impetrante, 

razão pela qual a denegação da segurança é de rigor.

 CONCLUSÃO.

 Ante o exposto, denego a segurança pleiteada em face da ausência de 

direito líquido e certo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

c.c. art. 14, da Lei nº 12.016/2009.

Sem ônus sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 5253-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA E CIA 

LTDA, IEDA BASTOS PEREIRA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167, GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA - OAB:23995/O

 VISTOS ETC,

Despachei no feito em apenso.

Cumpra-se.

Jaciara-MT., 23 de abril de 2019.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 5253-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA E CIA 

LTDA, IEDA BASTOS PEREIRA, CARLOS ROBERTO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167, GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA - OAB:23995/O

 Processo nº. 5253-97.2016.811.0010

Código nº. 86206

VISTOS ETC,

Despachei nos autos em apenso, Código 94811.

Cumpra-se, como determinado.

Jaciara-MT, 27 de junho de 2019.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001817-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FERREIRA JUNIOR (REU)

SONIA FERREIRA VALVERDE MATTOS (REU)

CELIA FERREIRA FROES (REU)

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA (REU)

MARCOS RUIZ FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

LUCIMAR ALVES ANTONIO (CONFINANTES)

VALDELICE FELIX ALCANGELO (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA PROCESSO n. 

1001817-11.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

VILMAR JOSE DOS SANTOS LIMA Endereço: RUA TOCANTINS, N 1027, 

SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 TERCEIROS E 

POSSÍVEIS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE 

TERCEIROS E POSSÍVEIS INTERESSADOS, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

VILMAR JOSÉ DOS SANTOS LIMA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador 

do RG nº. 15611124 SESP/MT e CPF nº. 004.086.601-71, telefone (66) 

99693-9406, residente e domiciliada na Rua Tocantins, n° 1027, Bairro 

Santo Antônio em Jaciara - MT, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 

1.242 do CC/02 e 941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO em face em face de ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA na 

pessoa de VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA : Rua 06 n° 146, Jardim 

Shangrila, costa do Sol, em Cuiabá – MT, cep 78.070-456; CÉLIA 

FERREIRA FROÉS: Rua Itanhaém, n° 222, Jardim Apolo I, em São José dos 

Campos-SP, cep 122.243-10.; MARCOS RUIZ FERREIRA: Avenida Antônio 

Ferreira Sobrinho, n° 2151, centro, em Jaciara-MT, cep 78.820-000; 

MILTON FERREIRA JÚNIOR: Avenida André Maggi, n° 06, CPA1, em 

Cuiabá-MT, cep 78.049-901; e SÔNIA FERREIRA VALVRDE MATTOS: Rua 

Timbiras, n° 909, Santa Rita em Jaciara -MT, cep 78820.000. DOS FATOS 

O requerente, há 16 anos, tem a posse do terreno identificado como: Lote 

25, Quadra 221, Bairro Santo Antônio, com área de 490.00 m² 

(quatrocentos e noventa metros quadrados), situado na Rua Tocantins, n° 

1027, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, de propriedade dos requeridos 

conforme matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma 

ininterrupta, mansa, pacífica (eis que jamais recebeu qualquer 

oposição/notificação por parte da proprietária e/ou terceiros durante todo 

aquele período); e com ânimo de proprietário (animus domini), eis que 

exerceu e exerce, de forma pública e notória, e durante todo o período, 

todas as prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. 

Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da 

propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de 

regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu domínio em 

favor de seu proprietário de fato e de direito. In casu, a possibilidade de se 

reconhecer, a usucapião extraordinária se faz plausível, ante o pedido 

expresso que ora se formula e a demonstração que se fará durante a 

fase instrutória, tudo em homenagem aos princípios da demanda e da 

efetividade processual. Ademais, por se tratar de ação de natureza 

declaratória, é natural a possibilidade de se reconhecer qualquer das 

modalidades de usucapião. Por último, o imóvel usucapiendo encontra-se 

devidamente delimitado, conforme planta e matrícula anexo, 

completando-se, assim, os requisitos necessários para que se reconheça, 

judicialmente, seu direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, CF/88), 

em nítida observância à função social que esta deve atender (art. 5º, XXIII, 

CF/88). Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, notadamente prova documental e pericial. Dá-se à causa o valor 
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de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para fins fiscais. Nestes termos, Pede 

Deferimento. Jaciara/MT, 15 de Agosto de 2019. DECISÃO: VISTOS EM 

CORREIÇÃO, Trata-se de “Ação de Usucapião” proposta por Vilmar José 

dos Santos em face de Espolio de Nair Ruiz Ferreira, na pessoa de Vania 

Ruiz Ferreira Jaqueira e outros, qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser possuidor de um imóvel de propriedade do requerido, há 16 

(dezesseis) anos, identificado como lote 25, quadra 221, localizado neste 

município de Jaciara. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Outrossim, o CPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 98. A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Citem-se os 

requeridos para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignando que, não contestação a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do CPC). Proceda-se a citação dos 

confinantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, 

devendo o Oficial de Justiça encarregado das diligências percorrer toda a 

linha de confrontação do imóvel e aí proceder a citação de todas as 

pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do mandado, para 

apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as advertências 

legais. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que 

manifestem interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Cite-se, via edital, 

terceiros e possíveis interessados, na forma da lei. Decorrido o prazo do 

edital, e decorrido o prazo de resposta sem manifestação ou sem 

constituição de causídico pelas pessoas citadas por edital, certifique-se. 

Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral. Oficie-se o Cartório 

Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da existência de ações 

possessórias envolvendo as partes do presente feito. Dê-se ciência 

pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os atos do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, TANIA REGINA MENEZES, digitei. JACIARA, 

24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002981-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI ALVES LEITAO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002981-45.2018.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por Refrigerantes Marajá S.A. em 

face Ednei Alves Leitão, ambos qualificados nos autos. Em despacho 

inicial foi determinada a citação do executada para pagar a dívida em 03 

dias (Id. 16878942). A citação não foi efetuada ante o não recolhimento do 

valor da diligência. Posteriormente, o requerente efetuou o referido 

pagamento e emendou a inicial, pugnando em sede de tutela de urgência o 

arresto dos bens do executando, alegando, em suma, que o requerido 

está caindo em estado de insolvência. Vieram os autos conclusos. É O 

SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo a emenda a 

inicial. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de 

urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no 

artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas 

provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das 

tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de 

processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as 

possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que 

apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso 

dos autos o autor não logrou êxito em comprovar a dilapidação do 

patrimônio do executado, eis que não colacionou qualquer documento que 

corrobore as suas alegações, estando ausente o fumus boni iuris. 

Frise-se que este Juízo não pode deferir medidas extremas com base em 

meras conjecturas desacompanhadas de provas das alegações. 

Consigne-se, também, que a inadimplência do executado não garante que 

seu patrimônio esteja sendo dilapidado/ocultado, assim como não permite a 

expropriação de seus bens sem oportunizar a sua citação para quitação 

do débito. Logo, verifica-se que o pedido da exequente não prospera, eis 

que ausentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do 

CPC, quais seja, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo, motivo pelo qual deve INDEFIRO. CITE-SE o 

executado para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), no 

prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 do NCPC) O 

executado deverá ter ciência de que, nos termos do art. 827, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Não 

encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem, para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código de 
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Processo Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento 

de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com 

cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido 

que a opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor 

embargos, e o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como a 

imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do NCPC) Por fim, registre-se que, 

independentemente de nova ordem judicial, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, se for o caso, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Novo 

Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem 

prejuízo de eventual responsabilização. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Jaciara/MT, 23 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ROSA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000690-04.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de aposentadoria por idade rural c/c tutela de urgência proposta por 

NATALIA ROSA ANDRADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a 

inicial e a sua emenda, porquanto preenchem os requisitos previstos no 

art. 319 do CPC. Presumindo-se como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos 

do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Com relação à audiência 

de conciliação, como é cediço, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. No que concerne ao pleito de 

antecipação de tutela formulado pela parte autora, nos termos do artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar que somente em 

situações excepcionais, nas quais se fazem presentes a probabilidade do 

direito e efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao segurado, será possível a concessão da tutela de urgência. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

novamente apreciado no decorrer do feito, pois apesar da documentação 

apresentada, o pedido da parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

fim, em conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o processo administrativo de benefício NB: 

170.701.201-3, formulado pela parte autora, bem como as eventuais 

informações a respeito do benefício pleiteado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 

de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000701-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALDANHA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO WERNER MARTINS OAB - MT28052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 100701-33.2020.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de aposentadoria por idade rural c/c tutela de urgência proposta por 

PEDRO SALDANHA MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Recebo a 

inicial e a sua emenda, porquanto preenchem os requisitos previstos no 

art. 319 do CPC. Presumindo-se como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos 

do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Com relação à audiência 

de conciliação, como é cediço, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. No que concerne ao pleito de 

antecipação de tutela formulado pela parte autora, nos termos do artigo 

300 do Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar que somente em 

situações excepcionais, nas quais se fazem presentes a probabilidade do 

direito e efetivamente exista a iminência de dano irreparável ou de difícil 

reparação ao segurado, será possível a concessão da tutela de urgência. 

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser 

novamente apreciado no decorrer do feito, pois apesar da documentação 

apresentada, o pedido da parte autora enseja providência de difícil 

reversão, o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do NCPC. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

fim, em conformidade com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, intime-se o INSS para que junte aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o processo administrativo de benefício NB: 

180.325.559-2, formulado pela parte autora, bem como as eventuais 

informações a respeito do benefício pleiteado. Cumpra-se. Jaciara/MT, 24 

de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001867-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLAUDIANA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA LTDA (REU)

Outros Interessados:

PATRICIA AMORIM OLIVEIRA (CONFINANTES)

MARCIA MARIA DA SILVA (CONFINANTES)

JOSE HAROLDO GABRIEL DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001867-37.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Trata-se de 

ação de usucapião ajuizada por CLAUDIANA CORREA DA SILVA e 

JUNIOR FERNANDO DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria Pública do 

Estado, em face de COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA 

CIPA LTDA., todos qualificados nos autos. Após o ajuizamento da ação 

principal, este Juízo determinou que os requerentes comprovassem a 

hipossuficiência, no prazo de 15 dias, ocasião em que o autor Junior 

juntou aos autos o seu comprovante de pro labore e a folha de pagamento 

da sua esposa Claudineia, como secretária da empresa que possui (Vale 
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Pneus Jaciara), pugnando pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. E os autos vieram conclusos É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Pois bem, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, a 

comprovação de quantia recebida sob a rubrica de pró-labore não é 

suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira da parte. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

RECEBIMENTO DE PRÓ-LABORE NA CONDIÇÃO DE 

SÓCIO-ADMINSITRADOR DE PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. Como é sabido, para a concessão do 

aludido benefício, em se tratando de pessoa física, é indispensável que o 

requerente não possua condições de arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Na 

hipótese versada, tratando-se de sócio-administrador de empresa, a 

comprovação de quantia recebida sob a rubrica de pró-labore não é 

suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira da parte, 

sobretudo porque, na condição profissional que ostenta, presume-se que 

também aufere valores em razão da exploração da atividade empresarial. 

Inexistindo elementos mínimos a demonstrar a hipossuficiência financeira 

do autor, impõe-se a manutenção do indeferimento do seu pedido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. TJRS. AI. 

70082616293 (Nº CNJ: 0233538-17.2019.8.21.7000). DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL. COMARCA DE CANOAS. Grifamos. No mesmo sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA. DIVÓRCIO. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE CONCESSÃO. O art. 98 do CPC 

prevê a concessão da gratuidade da justiça para aqueles que se 

encontram em situação de insuficiência de recursos para pagar as 

despesas do processo. E embora a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência financeira, a lei processual prevê que 

pode o julgador indeferir o pedido se encontrar nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade. No caso, está informado nos autos que o agravante é 

empresário atuando em sociedade distribuidora de peças. Trouxe aos 

autos comprovante de pró-labore de R$ 954,00, o que, a toda a evidência 

não se presta a demonstrar seus reais ganhos, pois é documento de 

produção unilateral. Assim como ocorre com declaração de bens para fins 

de imposto de renda. Como dito na decisão agravada, ele nada informou 

acerca dos lucros do negócio. Ademais, o patrimônio a partilhar é 

composto por frações de imóveis, tudo a amparar seja mantida a decisão 

que indeferiu a gratuidade da justiça. Quanto ao pedido haver a redução 

do total de custas a pagar pela metade, configura inovação recursal, uma 

vez que não foi deduzido tal requerimento ao juízo de origem. Assim, não 

se pode decidir a respeito nesta instância, sob pena de configurar 

supressão de grau de jurisdição. O mesmo se diz em relação à postulação 

de que parcelamento do valor em 60 vezes. NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME. TJRS – AI - Nº 70079585303 (Nº CNJ: 

0323742-44.2018.8.21.7000). COMARCA DE PORTO ALEGRE. Percebe-se 

que o documento trazido pela parte autora não se mostra capaz de 

demonstrar a condição de hipossuficiência necessária para a concessão 

da benesse, ante seu caráter unilateral e não demonstrativo do real valor 

auferido pelo requerente. Frise-se que Claudineia apesar de não ser sócia 

da empresa, é secretária da empresa do próprio marido, o que por 

conseguinte também não demonstra a hipossuficiência. Necessário, 

portanto, que os autores demonstrassem os lucros de seu negócio no 

ramo de comércio de pneus (Vale Pneus Jaciara), por qualquer meio hábil, 

para que fosse concedido o benefício pretendido. Destarte, resta claro 

que os requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar sua 

hipossuficiência, razão pela qual indefiro a benesse da justiça gratuita. 

Assim, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte autora, na pessoa do seu advogado, para o pagamento das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

do feito. Cumpra-se. Jaciara, 24 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 119900 Nr: 5594-55.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MARTINS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/MT

 Vistos.

Havendo dúvidas a respeito da integridade mental do acusado LUCAS 

MARTINS GONÇALVES, com fundamento no art. 149 do Código de 

Processo Penal, determino a instauração do incidente de insanidade 

mental, a fim de ser o mesmo submetido ao exame.

Intime-se o réu, por intermédio da defesa técnica, para que indique o nome 

de um curador para o mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias e, após o 

cumprimento da diligência, desde já, nomeio a pessoa indicada como 

curadora, a teor do artigo 149, §2º, do Código de Processo Penal.

Proceda-se à formação do incidente de insanidade mental, nos termos do 

artigo 149 do CPP, abrindo-se vista as partes pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para apresentação de quesitos.

 Em consequência, SUSPENDO o presente feito, na forma do § 2º art. 149, 

do Código de Processo Penal, até a solução do incidente.

Atente-se para o prazo máximo de duração do exame pericial, a teor do 

disposto no artigo 150, §1º, do Código de Processo Penal.

Intime-se.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127890 Nr: 1732-42.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO 

TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista o(a) indiciado(a) informado que tem 

advogado constituído na pessoa do(a) Dr.ª Fabiane Elensilzie de Oliveira.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 23 de março de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 134565 Nr: 4399-98.2019.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 316, do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do réu JULIANO MARTINS DA 

SILVEIRA, devidamente qualificado nos autos.Por sua vez, com 

fundamento no artigo 282, § 2º, do Código de Processo Penal, aplico as 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, 

I, III, IV e V, c/c artigo 325, II, ambos do Código de Processo Penal, por 

entender como necessário e adequado ao caso dos autos:A) 

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO 

ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP); B) PROIBIÇÃO DE 

AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA 

CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO 

(ART. 319, IV, CPP);C) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO 

NOTURNO A PARTIR DAS 19 HORAS E NOS DIAS DE FOLGA (ART. 319, 

V, CPP);Não obstante, deverá o acusado, ao aceitar as condições 

impostas, FORNECER, de modo claro e preciso, OS ENDEREÇOS E OS 

TELEFONES em que poderá ser encontrado, além de se COMPROMETER A 

COMPARECER MENSALMENTE PERANTE ESTE JUÍZO.Aceitas as 
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condições, deverá o beneficiário ser advertido de que o descumprimento 

das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de 

prisão. Registro que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que 

nova decisão seja proferida com base em elementos concretos e 

objetivamente considerados que possam emergir do contexto 

fático-probatório.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor de JULIANO MARTINS DA SILVEIRA, se por outro 

motivo não estiver preso. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IZIDORIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI SOUZA CATARINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO SANTOS FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-49.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANICE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos com a finalidade de expedir intimação à parte 

autora para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON LANGNER FUSSIGER (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos com a finalidade de expedir intimação à parte 

autora para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-74.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA 

(TESTEMUNHA)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TESTEMUNHA)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (REU)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUDETE ROSA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE FERNANDES ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003459-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVALDO DE OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUDWVINSKI CEARENSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Tendo em vista a Resolução n. 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-42.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ARAUJO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para o gabinete para orientação quanto ao 

comprovante de endereço.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE EMILIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-64.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOARES PINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIZA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FERREIRA DE FRANCA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATILA CANDELARIA IZIDORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANE FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003373-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARTINS DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON NILTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000820-91.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANDERSON 

NILTON DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-46.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRLENE DE SOUSA NOVAES SALVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000823-46.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JACIRLENE DE 

SOUSA NOVAES SALVIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 24 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-82.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-30.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE FELIX ALCANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON CANUTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ARAUJO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000349-75.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LEMES BARBOSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000076-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VALERIA PEREIRA RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000095-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA COSTA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para redesignação da mesma.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a RESOLUÇÃO No 313 do CNJ que suspendeu os prazo 

processuais até o dia 30/04/2020, bem como a realização de audiências, 

cancelo a audiência designada nos autos e nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para com a finalidade de expedir intimação à 

parte autora para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida retro.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2020-JUA

 O Doutor ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Juara-MT, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a epidemia decorrente do COVID-19 -, Novo Coronavírus 

- e as disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta n. 249-2020, de 18 

de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020 os atendimentos aos advogados, 

membros do Minist ério Público e Defensores Públic os, nos gabinete s da 

2ª e 3ª Vara da Comarca de Juara, serão realizados por e-mail, através 

dos endereços:

 c a m i l a . s i p r i a n o @ t j m t . j u s . b r ,  k a m y l a . p o v o a @ t j m t . j u s . b r , 

tiago.silveira@tjmt.jus.br.

 Art. 2º são condições para realizaç ão do atendimento por e-mail:

 I - O advogado deverá estar regularmente habilitado nos autos do 

processo objetivo do atendimento;

 II - O advogado, membros do Ministério Público e defensores Públicos 

deverão se identificar no início do corpo do e-mail, bem como informar o 

número do processo para o qual pretendem atendimento no campo 

Assunto.

 III - Não serão aceitos/abertos/lidos os e-mails que contenham anexos, 

bem como enviados em duplicidade.

 Art. 3º. Os atendimentos das solicitações ocorrerão em todos os dias 

úteis, durante o período de expediente forense ordinário.

 §1º. Deverá o Gabinete manter registro de todos os pedidos recebidos.

 Art. 4º. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Gabinete do Juízo da 2ª e 3ª Vara.

 Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 24 de março de 20 20.

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 23/2020-JUA

 O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Jefferson Lucas de Lima Evangelista, 

matrícula 32704, Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 3ª 

Vara desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de 

licença compensatória, no período de 05/03/ a 09/03/2020;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Marlene Guimarães Batista, matrícula n. 9170, 

Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta, no período de 05/03/ a 09/03/2020, em substituição ao titular;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 5 de março de 2020.

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 22/2020-JUA

O Doutor Alexandre Sócrates Mendes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Marcos Yoshio Maeda , matrícula 34519, 

Analista Judiciário PTJ, designad o Gestor Judiciário da 1 ª Vara desta 

Comarca , estará afastado de suas funções por motivo de atestado 

médico em pessoa da família , no s dias 26 e 27/2/2020;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elizangela Pereira Cardozo, matrícula n. 9171, 

Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta da 1 ª Vara desta Comarca , nos dias 26 e 27/2/2020, em 

substituição ao titular que está com a filha hospitalizada.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 27 de fevereiro de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000662-47.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que o causídico do requerido não apresentou procuração após audiência 

que se realizou o acordo ID 29936317, motivo pelo qual intimo para 

apresentar o instrumento de representação no prazo legal. 

Oportunamente, intimo a autora para manifestar quanto a petição ID 

3060334. JUARA, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000662-47.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico 

que o causídico do requerido não apresentou procuração após audiência 

que se realizou o acordo ID 29936317, motivo pelo qual intimo para 

apresentar o instrumento de representação no prazo legal. 

Oportunamente, intimo a autora para manifestar quanto a petição ID 

3060334. JUARA, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000970-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVES (REU)

JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000879-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001492-12.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para que se manifesta da petição de ID. 

25881298, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como junte aos autos 

instrumento de procuração outorgado aos respectivos advogados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-62.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNIELE APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. O. D. A. (REQUERIDO)

ARISTEU DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 Ato Ordinatório Impulsiono os autos 

para que a parte autora manifeste nos autos, no prazo legal. JUARA, 24 

de março de 2020. Maria Carla Rezende Figueiredo (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001442-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE PAULA (AUTOR(A))

V. K. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 ATO ORDINATÓRIO Intimo a parte 

autora para que informe se a perícia foi realizada JUARA, 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Maria Carla Rezende Figueiredo Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1001688-79.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA AMADO STRAMBAIOLI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO Certifico que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. A fim de impulsionar os 

autos, intimo a parte autora para impugnar a contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. JUARA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Maria 

Carla Rezende Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-54.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000849-54.2019.8.11.0018. AUTOR(A): ROSEMARY 

DO CARMO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

DESPACHO O presente feito encontra-se apto a designação de audiência, 

sendo assim determino que seja designada audiência após o término da 

suspensão em decorrência do COVID-19. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68619 Nr: 617-98.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Mascaros Boris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmaq Maquinas Agricolas Ltda, Lima 

Locadora de Veiculos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYLA MILENA OLIVEIRA 

GOMES - OAB:31955, SUELI DOS SANTOS - OAB:17377

 DESPACHO

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100863 Nr: 7174-33.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 DESPACHO

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104558 Nr: 313-94.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B

 DESPACHO

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 1750-73.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Otavio Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S/A, General Motors do Brasil 

Ltda, BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 DESPACHO

Considerando os termos da Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento 

dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, DETERMINO a suspensão 

da audiência outrora designada.

 Considerando ainda, o caráter temporal indeterminado do estado de 

excepcionalidade pelo qual passa o país, e visando evitar sucessivas 

redesignações de audiência e desperdício de trabalho, DETERMINO que o 

presente feito aguarde concluso em gabinete até o restabelecimento da 

situação de normalidade e a reabertura do trabalho forense externo, 

oportunidade em que a solenidade será reagendada para a data mais 

breve possível, de acordo com a pauta deste juízo.

Intimem-se, via DJe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 68898 Nr: 729-67.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão - Distribuição Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genessi Terezinha Cararo dos Santos, 

Alessandro dos Santos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 DECISÃO

 DEFIRO a efetivação de busca no sistema RENAJUD de veículos em nome 

do executado, sendo a restrição apenas à sua transferência.

Localizado bens, promova-se a penhora e avaliação do veículo, 

intimando-se o executado.

INDEFIRO o pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal, eis que é 

pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

Por fim, indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema ANOREG, eis 

que é diligência que pode ser realizada diretamente pelo exequente.

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74956 Nr: 3653-51.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75655 Nr: 21-80.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leosina Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos para constar cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação da Autarquia, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83983 Nr: 4111-34.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Ricardo Ludke dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 DESPACHO

Compulsando os autos, vislumbro que este pende dos comprovantes de 

pagamento das parcelas 35 e 36 do contrato firmado entre as partes.

Desse modo, intime-se a parte requerida para acostar aos autos os 

referidos comprovantes, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136051 Nr: 10-12.2020.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Delegacia de Policia Civil de 

Juara/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Verginio da Silva, Marli Barbosa da 

Silva, Osmair de Castro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gomes de Almeida - 

OAB:27.370/MT, KATIA VALADARES SILVA - OAB:23270/O, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Vistos etc. I – Defiro prazo de 5 dias para juntada de procuração pelo 

douto Advogado. II –Homologo os pedidos de desistências das 

testemunhas. III – Remetam-se os autos ao Ministério Público, para 

apresentação de memoriais no prazo de 05 dias. Após, colham-se as 

alegações finais de defesa, no prazo de 05 dias. IV - Por fim, venham os 

autos conclusos para a sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 127856 Nr: 2841-67.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Eduardo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido de revogação da prisão 

preventiva do requerente PAULO EDUARDO DE LIMA.Outrossim, DEFIRO o 

pedido de prova emprestada, translade-se cópia do depoimento de 

Talisson Gatiner Cavalcante da Cruz, colhido nos autos código 127508, em 

trâmite na 2ª Vara Civil, para os presentes autos. Após, vistas às partes 

para apresentação de Memoriais Finais.Ciência ao MPE.Intime-se a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Juína
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS AGUSTINI (HERDEIRO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

MARLON JULIANO AGUSTINI (HERDEIRO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS MENORES, ATRAVÉS DE SUA 

REPRESENTANTE LEGAL, PARA MANIFESTAREM NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, NOS TERMOS DA DECISÃO DE ID 

28336972.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001271-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT26971/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

SE HOUVE A ENTREGA DO INFANTE PELA REQUERIDA AO REQUERENTE, 

NOS TERMOS DA SENTENÇA.

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

Processo Número: 1001108-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 17/06/2020, ÀS 

13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000315-55.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. F. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 11/05/2020, ÀS 

13H20MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

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

Processo Número: 1001010-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 26/06/2020, ÀS 

13H20MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

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

Processo Número: 1000090-35.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 26/06/2020, ÀS 

14H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROQUE JAIR PERIUS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 17/08/2020, ÀS 

15H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT, BEM COMO PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS ACERCA 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-53.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

EDICLEIA REGIANE MEZACASA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 06/07/2020, ÀS 

13H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000039-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI - ME (REU)

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

26/06/2020, ÀS 14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS RICARDO REIS DUARTE (REU)

ENEDINA MARIA DOS REIS DUARTE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

07/08/2020, ÀS 14H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT, BEM COMO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA EM RELAÇÃO A 

REQUERIDA ENEDINA MARIA DOS REIS DUARTE, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE DOS SANTOS SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

17/08/2020, ÀS 13H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-80.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

11/05/2020, ÀS 16H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000528-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA TERMO DE GUARDA 

DEFINITIVA EXPEDIDO POR ORDEM DO MM JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA 

VARA CÍVEL DESTA COMARCA, DR. FABIO PETENGILL PROCESSO Nº 

1000528-32.2018.8.11.0025 - PJe TIPO DA AÇÃO: GUARDA (1420) 

REQUERENTE: SEBASTIÃO ANTONIO MEDRADE REQUERIDO: WILSON 

GONÇALVES DE OLIVEIRA Por meio do presente Termo de Guarda 

Definitiva, o(a,s) Sr.(a,s) SEBASTIÃO ANTONIO MEDRADE, a quem o(a) 

MM.(ª), Dr.(a) Fabio Petengill, Juiz de Direito, deferiu a Guarda DEFINITIVA 

da(o) menor(s) LUCAS MEDRADE GONÇALVES, conforme sentença de ID 

29053667, prestou o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo que lhe foi confiado, declarando-se ciente das obrigações que 

lhe(s) são impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (Lei n. 

8.069/90) e demais legislação em vigor. (Assinado eletronicamente) FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito SEBASTIÃO ANTONIO MEDRADE 

Requerente/Compromissado Sede do Juízo e Informações: Praça dos Três 

Poderes, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Juína-MT Cep: 78320000, Fone: (66) 

3566-1531.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000543-69.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO CARLOS VENTURA (EXECUTADO)

 

negativo

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001134-26.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADERVAL BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celso almeida da silva OAB - MT5952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA NO PRAZO LEGAL E 

QUERENDO, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000751-53.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (EXECUTADO)

EDICLEIA REGIANE MEZACASA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) CENTRO/MODULO 3 OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000039-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI - ME (REU)

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 3 OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE 

O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE DOS SANTOS SILVA (REU)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

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

Processo Número: 1000594-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. (AUTOR(A))

V. C. B. (AUTOR(A))

A. M. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. C. (REU)

J. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO OAB - MT9740/B 

(ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL E QUERENDO, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000044-80.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 3 OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE 

O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001234-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAIVA BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 11/05/2020, ÀS 

14H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-63.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDON ALFREDO FOGACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO REDESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 11/05/2020, ÀS 

14H10MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000602-52.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

15/06/2020, ÀS 14H10MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 

5. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA AMODIK RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação em vigor, bem como do provimento 

56/2007/CGJ, e, tendo em vista que até o presente momento a intimação 
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na id 29458036 não se realizou, procedo, nesta data, nova intimação das 

partes para, no prazo legal, manifestarem acerca dos retorno dos autos à 

Primeira Instância.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001450-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA (REU)

JOAO CANDOTE DE SOUZA (REU)

DISTRIBUIDORA CANDOTE DE COSMETICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001450-10.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: DISTRIBUIDORA CANDOTE DE 

COSMETICOS LTDA - ME, JOAO CANDOTE DE SOUZA, ANA LUCIA 

FERREIRA DOS SANTOS DE SOUZA VISTOS. Manifesta-se o exequente 

por meio da petição de Id. 24697669, requerendo a citação do executado 

José Candote de Souza por hora certa, eis que no momento do 

cumprimento da diligência ele estaria viajando. Em que pese o pedido 

formulado, ao menos por hora, entendo que a pretensão não merece 

acolhimento, eis que para o acolhimento do pleito são imprescindíveis o 

preenchimento dos requisitos do art. 252[1] do CPC, e, conforme certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de Id. 21365305, não há qualquer suspeita de 

ocultação do executado, mas tão somente de ausência temporária por ele 

estar em viagem na data dos fatos. Portanto, ante ao lapso temporal 

transcorrido, promova-se a renovação do ato de citação do executado. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Art. 252. Quando, 

por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO DA SILVA E PERES LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

EDINEIA MARTINS PERES (EXECUTADO)

CLAUDEIR CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO NORBERTO TOMASINI OAB - MT24124/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001821-71.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT 

EXECUTADO: CARDOSO DA SILVA E PERES LTDA - ME, CLAUDEIR 

CARDOSO DA SILVA, EDINEIA MARTINS PERES, NELSON CARDOSO DA 

SILVA VISTOS. Considerando que a audiência de mediação restou 

infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre penhora de Id. 

21189605, bem como sobre a impugnação de Id. 21613336, no prazo de 

15 dias. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000396-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

B. M. S. N. (REPRESENTADO)

 

CERTIFICO que eu, Fernanda Isabel Casagrande, Oficial de Justiça, 

diligenciei até a empresa Construcampo, situada na Rua Cuiabá, n. 177NE, 

Centro, nesta cidade e lá estando, após as formalidades legais, DEIXEI DE 

CITAR o executado MARCOS RODRIGUES NUNES, pois o Sr. Jair informou 

que ele saiu da empresa há mais de seis meses, estando em local incerto 

e não sabido. CERTIFICO ainda que esta Oficial desconhece a existência 

de uma Rua denominada Oliveira no Bairro Jardim das Palmeiras. O 

referido é verdade e dou fé Assinado eletronicamente por: FERNANDA 

I S A B E L  C A S A G R A N D E  -  0 7 / 0 2 / 2 0 1 9  1 6 : 1 8 : 1 7  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAZXFVGHKJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001525-78.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. J. &. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. S. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME NOS AUTOS SE 

PROMOVEU A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA NA ID 

28975510 PARA A COMARCA DE BRASÍLIA-DF, E, EM CASO POSITIVO, 

COMPROVE A SUA DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000541-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, tendo em vista que o sistema não publicou a intimação da 

parte autora para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

procedo nesta data nova intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000537-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TUBUI RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, e, diante da não publicação de 

intimação pelo sistema, remeto o presente feito, a fim de que seja 

novamente a parte autora intimada a manifestar, no prazo legal, acerca da 

petição em id nº 26844584

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000397-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. S. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. N. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

B. M. S. N. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000397-91.2017.8.11.0025 SUZANA RODRIGUES SOARES - CPF: 

520.658.632-34 (EXEQUENTE) MARCOS RODRIGUES NUNES - CPF: 

831.490.401-59 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei 

por toda a extensão da Av. constante no mandado e não localizei a 

numeração informada, tendo em vista tratar-se de número do padrão 

antigo, que está em desuso nesta Urbe, assim, NÃO FOI POSSÍVEL 

INTIMAR SUZANA RODRIGUES SOARES, deste modo, devolvo o presente 

para seus devidos fins. /MT, 17 de fevereiro de 2020. ADRIANO LUIZ 

HERMES Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48216 Nr: 1806-03.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMADO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Assim, e porque claramente foi o comportamento omissivo e indolente da 

autarquia estadual o causador da confusão em comento, determino seja 

oficiado diretamente o INTERMAT com os dados e registros do imóvel em 

disputa, para que traga aos autos a certidão a que alude as normas 

correicionais, no prazo de 15 dias, pena de caracterização de desídia 

funcional e sujeição do responsável às sanções da Lei n. 8.429/92.Sem 

prejuízo, porque aparentemente a recusa na emissão de documentos 

públicos configurou mesmo ato de improbidade e lesão ao patrimônio 

público, acolho o pedido ministerial e determino a expedição de cópia do 

feito (nas partes atinentes à certidão estatal ora em comento), para a 

Promotoria de Justiça do Patrimônio Público na Capital do Estado para 

apuração e eventual propositura das medidas cabíveis à sanação da 

situação de violação do interesse público primário.Aportando aos autos a 

certidão correlata, vistas às partes, prazo comum de 15 dias e depois ao 

MP para parecer conclusivo e, então, conclusos para 

sentença.Publique-se.Intimem-se.Às providências.Juína/MT, 23 de março 

de 2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80308 Nr: 4850-93.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA FERREIRA DOS SANTOS, EDNEI TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, JOÃO 

VICTOR SEVERINO, CHRISTINO SEVERINO NETO, SANDRA CRISTINA DIAS 

SEVERINO, HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA, PAOLA RAINHO PESSOA, 

SCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861-A, 

LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT, VIVIANE SANTIN 

RODRIGUES - OAB:4206, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

4.206

 No que pertine à realização de perícia médica (deferenctomia) se-me 

parece clara a desnecessidade da prova, porque a discussão que se 

trava nos autos não é se a cirurgia foi ou não exitosa – porque isso é um 

fato indiscutível nos autos – mas sim, se existiu por parte do profissional 

médico o preenchimento de todos os protocolos de informação e 

acompanhamento pré e pós cirúrgico do paciente, porque, segundo ele 

afirma, lhe foi assegurado o sucesso absoluto da vasectomia, ao passo 

que de acordo com os réus, exatamente porque há a possibilidade 

concreta de que os ductos do canal deferente se regenerem 

naturalmente, nunca existiu garantia nenhuma de esterilização plenamente 

garantida, o que, por óbvio, não se afere por meio de perícias. Sendo 

assim, ao menos pelo panorama processual posto nesta quadra 

procedimental, não vislumbro necessidade/utilidade na prova pericial e, 

portanto, rejeito-a, ao menos por ora. Doutro lado, tendo os dois polos 

requerido a produção de provas orais, acolho o pedido e designo 

audiência de instrução para o dia 11/05/2020, às 13h30m, cabendo às 

partes notificarem as testemunhas, no prazo do art. 455 do CPC/15, pena 

de preclusão do direito à prova. Publique-se. Intimem-se. Às providências. 

Juína (MT), 20 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109422 Nr: 2282-31.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Em face do exposto, nos moldes do art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO, 

sem análise de mérito, o pedido vertido na inicial, reconhecendo a carência 

de ação nos moldes alinhavados acima. Ante a sucumbência total, 

condeno o autor nas custas integrais e em honorários sucumbenciais 

fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico buscado na ação, 

suspensa a sua cobrança ante o deferimento da gratuidade judiciária, até 

que se altere o panorama fático-economico do autor ou sobrevenha 

prescrição do débito. P.I.C. Juína/MT, 23 de março de 2.020. F FA AB BI IO 

O P PE ET TE EN NG GI IL LL L J Ju ui iz z d de e D Di ir re ei it to o. .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111326 Nr: 3250-61.2015.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ANTONIO BARTOCZ, GENECI MARIA 

SCHWINN BARTOCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Sendo assim, porque não há coisa julgada alguma que possa ser 

invocada contra o Município e tampouco exista possibilidade de 

reconhecimento de usucapião ou qualquer outro direito real sobre bem 

público, rejeito as questões isagógicas, mas antes de decidir a questão de 

mérito, porque aparentemente os lotes urbanos aqui disputados 

tangenciam sobre parte da área transacionada nos autos de cod. 112733, 

e como o meirinho não identificou durante a diligência a área em litígio nos 

moldes do que havia sido determinado, expeça-se ofício ao Departamento 

de Controle Urbano da municipalidade para que, no prazo de 15 dias, 

indique se a área em disputa está abrangida pelos termos do acordo 

firmado nos autos de cod. 112733, bem como se está situada em área de 
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preservação permanente, esclarecendo, ainda, a quantidade de lotes 

edificados na região e se existe algum projeto de ocupação regular do 

local. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação das partes, vistas 

ao MPE pela aparente presença de interesse público primário 

(preservação de área verde) e, depois, conclusos para sentença. 

Publique-se. Intimem-se. Providências necessárias. Juína (MT), 23 de 

março de 2.020. F FA AB BI IO O P PE ET TE EN NG GI IL LL L, , J Ju ui iz z 

d de e D Di ir re ei it to o. .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112602 Nr: 3964-21.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM, ESPÓLIO 

DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FELIPE ANDRADE 

SILVA VIEIRA - OAB:OAB/GO 33.223

 Processo nº: 3964-21.2015.811.0025 (Código: 112602)

 Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Requerido: Espólio de Hermes Lourenço Bergamin

 Vistos,

 Devidamente intimado a se manifestar sobre a ausência de comprovação 

de cumprimento das obrigações de fazer entabuladas no TAC

 firmado com o de cujus (fls. 283), assinalou o Parquet que a seu sentir 

não houve descumprimento da avença e não haveria mais obrigação 

alguma a ser realizada pelo Espólio, pugnando pela extinção da ACP em 

comento.

 Sendo assim, ainda que não haja comprovação por meio de laudo técnico 

da regeneração total da área degradada, sendo assinalado pelo

 órgão ministerial que não haverá excussão do acordo, porque teriam sido 

satisfeitas todas as obrigações, e mesmo não havendo titularidade do MP 

sobre o bem da vida tutelado, mas sendo inconteste que sobre o direito de 

ação essa disponibilidade lhe pertence, EXTINGO, por sentença, o 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas remanescentes pelo executado, porque a isenção anunciada no 

art. 90, §3º do CPC/15 se resume ao processo de conhecimento e não à 

fase de execução.

 Publique-se e após o recolhimento das custas, arquive-se definitivamente, 

realizando as baixas e anotações de estilo.

 Às providências.

 Juína/MT, 20 de março de 2020.

 Documento assinado digitalmente por: Fabio Petengill

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51640 Nr: 4963-81.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANI ELZA GABRIEL, ESPÓLIO DE ANTONIO 

FRANCISCO GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 Número Único: 4963-81.2009.8.11.0025 (cod. 51640)

Requerentes: Adriani Elza Gabriel e Outros

Requerido: Marcos Antônio Busnello

VISTOS, ETC.

Proferida decisão de saneamento e organização do feito, fixando como 

ponto controvertido a existência ou não de ajustes intrapartes durante a 

execução do contrato de compra e venda, que dispensariam o promitente 

vendedor de qualquer responsabilidade quanto à transferência de 

titularidade do imóvel denominado Fazenda Poconé, que apesar de 

pertencer a terceiro, foi arrolado como forma de pagamento do contrato 

firmado entre os litigantes, requereu o autor o julgamento direto da lide, 

conforme estado do processo, ao passo que o requerido pugnou pela 

produção de prova oral, arrolando a testemunha que pretende seja 

inquirida judicialmente.

Nesse compasso, tratando-se de direito probatório da parte, independente 

da concordância do ex adverso, defiro a dilação probatória e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2020, às 

14:30h, cabendo à parte interessada notificar a testemunha ou 

apresenta-la no ato, na forma do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 23 de março de 2020.

 Assinado Digitalmente

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91684 Nr: 6120-84.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6120-84.2012.8.11.0025 (Código nº: 91684)

Requerente: Ailton da Silva

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos,

Anulada a sentença que reconheceu a existência de incapacidade 

permanente para o trabalho e a consequente conversão do auxílio 

acidentário em aposentadoria por invalidez, pela insuficiência de 

elementos técnicos à aferição da incapacidade reconhecida, retomam os 

autos a marcha processual instrutória, e, sendo assim, determino o 

refazimento da perícia técnica de fls. 126/130, nomeando para a 

realização do ato, o médico do trabalho, Dr. Osvaldo Gasparini, CRM/MT 

1310, para que responda se aceita o encargo e, em caso positivo, 

complemente o laudo, respondendo às indagações feitas pela autarquia 

previdenciária, se já não estiverem contempladas nas respostas 

apresentadas no laudo inicial, e indicando as lacunas apontadas no 

acórdão (data de início incapacidade, possibilidade de reabilitação, grau da 

incapacidade).

Prazo de 15 dias e, depois, vistas às partes, para manifestação derradeira 

e, por fim, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Juína (MT), 24 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95340 Nr: 3601-05.2013.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço, ex officio, nos moldes do art. 219 do CCB, 

a ocorrência da prescrição intercorrente do direito de crédito em cobrança 

e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do 

art. 487, II, do NCPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais, mas deixo de fixar verba sucumbencial, uma vez que a 

triangularização processual sequer chegou acontecer. Transitada em 

julgado, arquive-se, remetendo-se à C.A.A. para cobrança das custas 

remanescentes e, em caso de inadimplemento, expedição da competente 

certidão e encaminhamento a protesto. Juína (MT), 23 de março de 2020. F 

FA AB BI IO O P PE ET TE EN NG GI IL LL L J Ju ui iz z d de e D Di ir re ei it 

to o
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102187 Nr: 3095-92.2014.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ANTONIO BARTOCZ, GENECI MARIA SCHWINN 

BARTOCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA, FRANCISCO DE 

SOUZA BRANDÃO, ADRIELSON DA SILVA PADILHA, ALCIDEMANDE 

NUNES DE MOURA, DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR, LUCINEI AMARO 

GOMES, Marcio Rodrigues Dourado, JUVENAL BARBOSA DA SILVA, 

ROSENICE ALVES SILVA, GILMAR DOS SANTOS SILVA, JOELMA 

MORAES SERIANO, RAFAEL COURA RODRIGUES, MANOEL CANDIDO 

SOBRINHO, ODAIR JOSE RODRIGUES, ROSALINA DA MOTA GOMES, 

GERONCIO FRANCISCO DE ARAÚJO, JOSIMAR BARBOSA DA SILVA, 

SELVINO FELIX DA CRUZ, ANTENOR ALVES FILHO, ALESSANDRA 

FERREIRA MOTA, IVAN ALVES DE FREITAS, JOÃO JACINTO DE LIMA, 

VANESSA ROSA DE OLIVEIRA, ROZÁRIO VITÓRIA DA SILVA, BRUNO 

DILFINO CANDIDO, MARCIA DA LUZ MORALES, KATIA DE ALMEIDA 

RODRIGUES NOUGUEIRA, DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, JOSÉ DE 

RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, ARIOVALDO BENEDITO DA SILVA, 

LURDES DIRCE MARIA PERDONCINI DE ASSIS, VALDECIR NERVIS, 

SABASTIÃO LUIZ MOTA, ELIEL HENRIQUE DA SILVA, RONALDO 

KNIPHOFF KONFIEIRA, ANDREIA GOMES SANTOS SOUZA, DANIEL DA 

SILVA DE FREITAS, SANDRIELI PEREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O

 Sendo assim, porque não há coisa julgada alguma que possa ser 

invocada contra o Município e tampouco exista possibilidade de 

reconhecimento de usucapião ou qualquer outro direito real sobre bem 

público, rejeito as questões isagógicas, mas antes de decidir a questão de 

mérito, porque aparentemente os lotes urbanos aqui disputados 

tangenciam sobre parte da área transacionada nos autos de cod. 112733, 

e como o meirinho não identificou durante a diligência a área em litígio nos 

moldes do que havia sido determinado, expeça-se ofício ao Departamento 

de Controle Urbano da municipalidade para que, no prazo de 15 dias, 

indique se a área em disputa está abrangida pelos termos do acordo 

firmado nos autos de cod. 112733, bem como se está situada em área de 

preservação permanente, esclarecendo, ainda, a quantidade de lotes 

edificados na região e se existe algum projeto de ocupação regular do 

local. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação das partes, vistas 

ao MPE pela aparente presença de interesse público primário 

(preservação de área verde) e, depois, conclusos para sentença. 

Publique-se. Intimem-se. Providências necessárias. Juína (MT), 23 de 

março de 2.020. F FA AB BI IO O P PE ET TE EN NG GI IL LL L, , J Ju ui iz z 

d de e D Di ir re ei it to o. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114477 Nr: 5637-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Doutro lado, é cabível ainda assinalar que não somente o automóvel 

existente em nome de uma das empresas do falecido, como todos os 

moveis que os guarnecem podem ser alienados pela inventariante, como 

forma de fazer frente às dívidas existentes, assumindo, se for o caso, as 

demais não quitadas, de conformidade com a regra de responsabilidade 

definida no ato matrimonial celebrado com o de cujus. Isto posto, estando 

preenchidos os requisitos legais, julgo por sentença, para que produza 

seus legais e jurídicos efeitos, o pedido de inventário negativo formulado 

na inicial, declarando encerrada a herança aberta com a morte do de 

cujus, pondo fim às relações jurídicas constituídas em vida, salvo as de 

caráter perene (filiação, etc.) e aquelas cujos limites da herança sejam 

suficientes a quitar, com a venda autorizada dos bens aqui assinalados, o 

que deverá ser efetivamente comprovado pela inventariante, pena de 

responsabilização pessoal dela e do menor, porque, repita-se, até o limite 

da herança tudo que for herdado pelos sucessores pode ser excutido 

para pagamento das dívidas do falecido. Expeçam-se os alvarás de 

autorização de venda e transitada em julgado a sentença, comprovada a 

venda dos moveis e o pagamento das dívidas da herança até o limite de 

tais alienações, arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se para 

conhecimento geral. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), 23 de março de 2020. F FA AB BI IO O P PE 

ET TE EN NG GI IL LL L J Ju ui iz z d de e D Di ir re ei it to o

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 140358 Nr: 3626-42.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLOS ALICANDRO KROLOW, DEMIS AURIMAR 

BIZARELLO KROLOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Número Único: 3626-42.2018.8.11.0025 (cod. 140358)

Embargantes: Denis Aurimar Bizarello Korlow e Outro

Embargada: SICREDI UNIVALES – Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Vale do Juruena

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifica-se com certa facilidade que malgrado se 

arvorem como terceiros não integrantes da relação jurídica de base que 

gerou a execução em apenso (cod. 88650), a todo tempo buscam os 

embargantes defender a propriedade do imóvel rural como um todo, 

inclusive a maior cota, que, derivada da meação, pertence à genitora 

deles, que é sim executada na demanda principal.

Assim, e porque há alegação de impenhorabilidade de imóvel rural, porque 

seria, supostamente, a única moradia dos terceiros e da executada, o que 

não se encontra bem elucidado nos autos, faculto às partes prazo comum 

de 5 dias para que indiquem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as e respeitando os limites da controvérsia.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos para 

julgamento direto da ação ou designação de instrução probatória, 

rejeitando, desde logo, o pedido aleatório e sem qualquer demonstração de 

fato novo formulado na impugnação à contestação, porque, como dito na 

decisão de fls. 35/36, a indivisibilidade do bem não é motivo de 

desfazimento da penhora, por si só.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 23 de março de 2020.

 Assinado Digitalmente

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-19.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARQUES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000007-19.2020.8.11.0025 

[Alienação Fiduciária, Citação] REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ANTONIO 

MARQUES TEIXEIRA VISTOS. Ação de Busca e Apreensão proposta com 

fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 

13.043, de 13 de novembro de 2014. Considerando o teor do documento 

de Id. 27794904, em que o réu reconhece a cidade de São José do Rio 

Preto/SP, como praça de pagamento da avença firmada e que o protesto 

levado a efeito se deu na referida comarca, há que se reconhecer a 

comprovação da mora e do inadimplemento do devedor. Por outro lado, há 

receio de que o requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado 

do bem ou ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação 

de seu pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida 

pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser 

cumprido com circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao 

requerimento de diligências a serem promovidas por este juízo, 

especificamente em relação à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a 

eventual consolidação da propriedade do veículo, indefiro o requerimento 

formulado, haja vista ser de responsabilidade do alienante tal providência. 

Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 

(cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não 

ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a 

fim de que se proceda a novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de 

que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a 

dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, 

tudo nos ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova 

redação da Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001009-58.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001009-58.2019.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: MEDIJU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 

VISTOS. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial no bojo da 

qual o exequente informou que a executada liquidou extrajudicialmente o 

débito em litígio. Nesses moldes, ante ao adimplemento do débito 

perseguido, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo devedor. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001019-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE CARVALHO PERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001019-73.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ROBERTO DE 

CARVALHO PERES VISTOS. Trata-se de ação civil pública para reparação 

de dano ambiental verbalizada pelo Parquet Estadual em face de Roberto 

de Carvalho Peres. No decorrer do procedimento, a transação proposta 

pelo Ministério Público foi aceita (Id. 10414606) e integralmente cumprida 

pelo requerido (Id. 29286839). Diante do exposto, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito e, considerando a satisfação da obrigação, JULGO 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com arrimo nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

requerido. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001664-30.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILVAN ANTONIO SILVESTRIN (EXECUTADO)

DILVAN ANTONIO SILVESTRIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001664-30.2019.8.11.0025. EXEQUENTE: ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: DILVAN ANTONIO SILVESTRIN, DILVAN 

ANTONIO SILVESTRIN VISTOS. Trata-se de Execução Fiscal de dívida 

ativa estadual referente à(s) CDA(s) descrita(s) na exordial. Consoante 

manifestação do exequente, o devedor efetuou o adimplemento integral do 

débito exequendo. Nesses moldes, diante da satisfação da obrigação pelo 

devedor, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 6.830/80. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002752-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. S. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

TOME CIÊNCIA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA AGENDADA (ID.30307131), 

PROMOVENDO O COMPARECIMENTO DA PARTE. JUÍNA, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000981-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA ADORNO OAB - 030.131.831-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. O. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da da certidão de id nº 29906285. JUÍNA, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AM/PM COMESTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 30612284, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000428-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CORDEIRO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22791891. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001557-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22793500. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000902-14.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREITAS & MARQUES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22830733. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001556-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR AFONSO (EXECUTADO)

COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22868420. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-22.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS NOGUEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22869884. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001069-31.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22870829. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000680-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22869716. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000978-38.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZELITA GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - 018.411.941-31 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.24647190. JUÍNA, 24 março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 

J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001578-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE GONCALVES CORDEIRO OAB - 059.578.591-33 

(REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.24749920, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000725-50.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BEZERRA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN JHONES ROSA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da contestação de ID nº 22569046, bem como da 

certidão de id nº 22897092, requerendo o que entender de direito. JUÍNA, 

23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça 

Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001551-76.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. D. C. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.27331653, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001552-61.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTTON ROSSI DE CASTRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.27331653, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

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

Processo Número: 1001510-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.30630209, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000600-82.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. S. (REQUERENTE)

C. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COELHO OAB - MT0003542A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. F. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.30630240, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001204-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA CARMINATI FECHIO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 22943119. JUÍNA, 23 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

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

Processo Número: 1001728-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. R. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO 

ID.27231880, REQUERENDO O QUE ENTENDER POR DIREITO. JUÍNA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-77.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLALDIVAM ALVES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZA - CONSULTORIA & PESQUISA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1000417-77.2020.811.0025 

Exequente: Claudivam Alves Coutinho Executado: Eza – Consultoria e 

Pesquisa Ltda - ME VISTOS, Cuida-se de pedido de execução de sentença 

manejado pela parte vencedora da ação de restituição de valor pago 

cumulada com indenização, a qual foi protocolizada e distribuída em autos 

apartados. Sabidamente que bem antes da vigência do novo Código de 

Processo Civil/15 os títulos executivos judiciais, em regra, já eram 

processados na forma sincrética, ou seja, no bojo dos próprios autos 

conforme previsão da Lei n. 11.382/2005 e, malgrado tal procedimento ser 

adotado há mais de uma década, os advogados insistem em distribuir seus 

pedidos de cumprimento de sentença como se fossem ações autônomas. 

Dito isto, e porque o pedido na forma como posto em juízo desatende as 

regras tanto do CPC quanto do processo sumaríssimo, determino o 

CANCELAMENTO da distribuição com o consequente arquivamento do 

feito. Intime-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-44.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M D A MACEDO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do exequente, por intermédio do advogado constituído, para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, Lei n. 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000210-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a petição 

(id. 28261559), bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000212-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a petição 

(id.28298662 ), bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000207-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a petição 

(id. 28251187), bem como para requer o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000211-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 28289407), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente, para, caso queira, se manifestar sobre a 

petição (id. 28283882), bem como para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31241 Nr: 55-83.2006.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON DE MEDEIROS LOPES, G. DE M. 

LOPES & CIA LTDA- ME (TUCUNARE TURISMO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749

 Desse modo, reconheçoa ocorrência da prescrição intercorrente do 

direito de crédito em cobrança e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

presente execução, nos termos do art. 487, II, do NCPC.Sem custas nem 

honorários por se tratar de procedimento sujeito ao rito sumário.Transitada 

em julgado, arquive-se.Publique-se. Intime-se.Juína (MT), 24 de março de 

2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004002-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FELIX DAMIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1004002-19.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JAIME FELIX DAMIAO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. Assim, analisadas e afastadas as 

prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pela produção de prova testemunhal, enquanto a Autarquia Federal 

requereu depoimento pessoal do autor sob pena de confesso. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda 

que descontínuo b) regime de economia familiar e c) período de tempo que 

trabalhou no campo. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol 

deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da 

solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as testemunhas da 

data, horário e local da realização da solenidade, salvo exceções legais, 

sendo o não comparecimento presumido como desistência, nos termos do 

que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, INDEFIRO o pleito de 

depoimento pessoal, eis que não influenciará no julgamento do feito, sendo 

a prova testemunhal suficiente a tanto. Por fim, postergo o agendamento 

da audiência para momento oportuno, em razão da atual situação de 

emergência e calamidade que se encontra o país ante a propagação do 

vírus COVID-19. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004052-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. M. (REQUERENTE)

J. S. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. V. (REQUERIDO)

R. R. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MORILHO SILVEIRA OAB - MT24687/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1004052-45.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JONATHAN SANTANA DE MACEDO, GENIVALDO 

GONCALVES DE MACEDO REQUERIDO: RAIANY RODRIGUES VIEIRA, 

DEUSDETE GOMES VIEIRA Vistos. Reportam-se os autos de “AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL” 

proposta por JONATHAN SANTANA DE MACEDO, em desfavor de 

RAIANY RODRIGUES VIEIRA, menor, assistida pela sua genitora 

DEUSDETE GOMES VIEIRA, todos devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. A parte autora pugnou pela desistência da ação, 

consoante se vê da petição de id. 29893060. Vieram-me os autos 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide 

posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pelo autor. Neste diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência formulado pelo autor e, por consectário JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do NCPC. No mais, CONDENO o autor ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo suspendo a 

exigibilidade até que cesse a hipossuficiência financeira da requerente. 

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CIENTIFIQUE o Ministério Público. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002416-44.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDO DONIZETE RAMOS REU: BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por APARECIDO 

DONIZETE RAMOS, em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, 

todos qualificados na inicial. Narra o requerente que observando as 

movimentações em sua conta corrente, constatou a ocorrência de vários 

descontos mensais, totalizando valor de R$ 111,84 (cento e onze reais 

oitenta e quatro centavos) constando que os valores foram direcionados à 

REQUERIDA, o que geral estranheza a autora, pois não conseguiu 

assimilar a motivo do desconto, uma vez que não realizou nenhuma 

contratação com a requerida. Diante de tais fatos, requer a declaração da 

inexistência do débito e condenação das requerida em indenização por 

danos morais e danos materiais consistentes na devolução dos valores 

indevidamente cobrados em dobro. A inicial foi recebida em ID 21839187, 

oportunidade na qual foi deferida a antecipação da tutela para determinar 

que a requerida abstivesse de efetuar as cobranças impugnadas. 

Contestação apresentada pela reclamada em ID 23478474, alegando, 

preliminarmente, a inexistência de interesse de agir e quanto ao mérito 

sustenta que não é patente o dano moral em razão do fato alegado 

configurar mero dissabor. Impugnação apresentada em ID 24455675. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, a requerente manifestou em ID 25599416 e a 

requerida em ID 25613127 pelo julgamento antecipado da lide. Decisão de 

ID 26889628 inverteu o ônus da prova e determinou que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas 

ratificado o desinteresse na produção de novas provas e pugnado pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. EIS A SÍNTESE 

DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade, salvo melhor juízo, de 
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dilações probatórias: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

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

necessidade de produção de outras provas;” (negritos nossos) 

Analisando a preliminar vindicada, saliento que não merece acolhida, isso 

porque, o autor afirmou que tentou contato com a parte requerida, mas 

não obteve êxito em sua pretensão, bem como em matéria consumerista a 

prévia tentativa de solução administrativamente não é medida que obsta o 

ajuizamento de ação competente. Não havendo outras preliminares e/ou 

prejudiciais para serem expurgadas, passarei à análise do mérito. 

Adentrando ao mérito, verifico que a discussão gira em torno do dever de 

indenizar o autor pelos danos morais e materiais suportados pela 

cobrança de valores ditos não pactuados. A narrativa dos autos 

demonstra evidente relação consumerista, tornando imperativa a aplicação 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu 

artigo 14 a responsabilidade civil da instituição financeira, calcada na 

teoria do risco do empreendimento, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” 

(negrito nossos) As hipóteses de excludentes da responsabilidade civil 

encontra-se prevista no art. 3º do artigo supracitado, sendo ônus da 

instituição financeira comprovar nos autos a inexistência de defeito na 

prestação do serviço ou fato exclusivo atribuído ao consumidor ou 

terceiro, o que não ocorrera no presente caso. A parte reclamada, mesmo 

tendo sobre si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não 

trouxe aos autos qualquer elemento de prova que tenha condão de lhe 

eximir da responsabilidade pelos valores descontados da conta corrente 

do autor, não tendo acostado qualquer comprovante ou contrato que 

atestem a idoneidade da cobrança efetivada. Compartilhando do 

entendimento acima exposto, colaciono os seguintes julgados: RECURSO 

INOMINADO. AVON. COBRANÇAS INDEVIDAS E DE FORMA REITERADA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Se 

a Autora alega que vem recebendo cobranças indevidas por obrigações 

que não contratou, cabia a Reclamada comprovar, por meio de notas 

fiscais, o rol dos produtos adquiridos pela consumidora e a respectiva 

entrega, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, 

consistentes em cópia de telas de computador, , não se prestam para o 

fim desejado. O recebimento de cobrança indevida e de forma reiterada 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos. sofridos. 

(TJMT, N.U 1000091-46.2018.8.11.0039, TURMA RECURSAL, VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, 

Publicado no DJE 04/03/2020) RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A cobrança indevida de caracteriza falha na prestação de 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, se o 

consumidor busca solucionar o problema de forma administrativa e a 

empresa não promove os meios para solucioná-lo. (TJMT, N.U 

1001209-04.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 

26/02/2020) Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro 

prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).” Ademais, 

está caracterizada, a meu ver, a responsabilidade da Requerida, ainda 

que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pelo 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja 

vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Por fim, registro que patente o pedido de restituição dos 

valore indevidamente descontados da conta bancaria do autor, haja vista 

a ilicitude da cobrança, bem como em razão da comprovação de referidos 

descontos pelos extratos anexados. Assim, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o 

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

Código de Processo Civil, para DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da 

presente ação; para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais 

suportados; e ainda para CONDENAR ao pagamento de R$ 111,84 (cento 

e onze reais oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais. Por fim, 

segundo entendimento pacificado no STJ, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, os juros de mora no importe de 1% ao 

mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54) e a 

correção monetária, pelo índice INPC, a partir do evento danoso (para os 

danos materiais) e da prolatação da sentença (danos morais). CONDENO 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15. Após o 

transito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P. 

R. I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de março 

de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002416-44.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDO DONIZETE RAMOS REU: BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por APARECIDO 

DONIZETE RAMOS, em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, 

todos qualificados na inicial. Narra o requerente que observando as 

movimentações em sua conta corrente, constatou a ocorrência de vários 
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descontos mensais, totalizando valor de R$ 111,84 (cento e onze reais 

oitenta e quatro centavos) constando que os valores foram direcionados à 

REQUERIDA, o que geral estranheza a autora, pois não conseguiu 

assimilar a motivo do desconto, uma vez que não realizou nenhuma 

contratação com a requerida. Diante de tais fatos, requer a declaração da 

inexistência do débito e condenação das requerida em indenização por 

danos morais e danos materiais consistentes na devolução dos valores 

indevidamente cobrados em dobro. A inicial foi recebida em ID 21839187, 

oportunidade na qual foi deferida a antecipação da tutela para determinar 

que a requerida abstivesse de efetuar as cobranças impugnadas. 

Contestação apresentada pela reclamada em ID 23478474, alegando, 

preliminarmente, a inexistência de interesse de agir e quanto ao mérito 

sustenta que não é patente o dano moral em razão do fato alegado 

configurar mero dissabor. Impugnação apresentada em ID 24455675. 

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, a requerente manifestou em ID 25599416 e a 

requerida em ID 25613127 pelo julgamento antecipado da lide. Decisão de 

ID 26889628 inverteu o ônus da prova e determinou que as partes 

especificassem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas 

ratificado o desinteresse na produção de novas provas e pugnado pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. EIS A SÍNTESE 

DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Atendendo aos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade, salvo melhor juízo, de 

dilações probatórias: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

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

necessidade de produção de outras provas;” (negritos nossos) 

Analisando a preliminar vindicada, saliento que não merece acolhida, isso 

porque, o autor afirmou que tentou contato com a parte requerida, mas 

não obteve êxito em sua pretensão, bem como em matéria consumerista a 

prévia tentativa de solução administrativamente não é medida que obsta o 

ajuizamento de ação competente. Não havendo outras preliminares e/ou 

prejudiciais para serem expurgadas, passarei à análise do mérito. 

Adentrando ao mérito, verifico que a discussão gira em torno do dever de 

indenizar o autor pelos danos morais e materiais suportados pela 

cobrança de valores ditos não pactuados. A narrativa dos autos 

demonstra evidente relação consumerista, tornando imperativa a aplicação 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu 

artigo 14 a responsabilidade civil da instituição financeira, calcada na 

teoria do risco do empreendimento, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” 

(negrito nossos) As hipóteses de excludentes da responsabilidade civil 

encontra-se prevista no art. 3º do artigo supracitado, sendo ônus da 

instituição financeira comprovar nos autos a inexistência de defeito na 

prestação do serviço ou fato exclusivo atribuído ao consumidor ou 

terceiro, o que não ocorrera no presente caso. A parte reclamada, mesmo 

tendo sobre si o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não 

trouxe aos autos qualquer elemento de prova que tenha condão de lhe 

eximir da responsabilidade pelos valores descontados da conta corrente 

do autor, não tendo acostado qualquer comprovante ou contrato que 

atestem a idoneidade da cobrança efetivada. Compartilhando do 

entendimento acima exposto, colaciono os seguintes julgados: RECURSO 

INOMINADO. AVON. COBRANÇAS INDEVIDAS E DE FORMA REITERADA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Se 

a Autora alega que vem recebendo cobranças indevidas por obrigações 

que não contratou, cabia a Reclamada comprovar, por meio de notas 

fiscais, o rol dos produtos adquiridos pela consumidora e a respectiva 

entrega, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, 

consistentes em cópia de telas de computador, , não se prestam para o 

fim desejado. O recebimento de cobrança indevida e de forma reiterada 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a 

titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos. sofridos. 

(TJMT, N.U 1000091-46.2018.8.11.0039, TURMA RECURSAL, VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, 

Publicado no DJE 04/03/2020) RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da 

atividade. A cobrança indevida de caracteriza falha na prestação de 

serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, se o 

consumidor busca solucionar o problema de forma administrativa e a 

empresa não promove os meios para solucioná-lo. (TJMT, N.U 

1001209-04.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 

26/02/2020) Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro 

prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta 

salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro 

– Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).” Ademais, 

está caracterizada, a meu ver, a responsabilidade da Requerida, ainda 

que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pelo 

Requerente, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, como se vê: “Art. 5º - (...) X - São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja 

vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Por fim, registro que patente o pedido de restituição dos 

valore indevidamente descontados da conta bancaria do autor, haja vista 

a ilicitude da cobrança, bem como em razão da comprovação de referidos 

descontos pelos extratos anexados. Assim, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o 

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

Código de Processo Civil, para DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da 

presente ação; para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais 

suportados; e ainda para CONDENAR ao pagamento de R$ 111,84 (cento 

e onze reais oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais. Por fim, 

segundo entendimento pacificado no STJ, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, os juros de mora no importe de 1% ao 

mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54) e a 

correção monetária, pelo índice INPC, a partir do evento danoso (para os 

danos materiais) e da prolatação da sentença (danos morais). CONDENO 

o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15. Após o 
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transito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P. 

R. I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de março 

de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001129-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001129-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA Vistos. DEFIRO conforme requerido pelo Ministério 

Público em ID 30163873, para o fim de determinar a intimação dos 

requeridos para que esclareçam qual a atual situação da contratação de 

empresa para conclusão da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como, para que o Estado de Mato Grosso informe qual a data prevista 

para início e finalização das obras definitivas na rodovia. Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001309-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GREVE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001309-96.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOEL GREVE REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. 

Os autos vieram-me conclusos ante petições formulada pela parte autora 

(id 30529012) e requerida (30501488) pugnando pelo arquivamento dos 

autos. Pois bem. Ante o teor da decisão monocrática de id n.º 30266791, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA LUPERINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001316-88.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): VANDA LUPERINI REU: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE 

Vistos. Os autos vieram-me conclusos ante petições formulada pela parte 

autora (id 30529026) e requerida (30501471) pugnando pelo arquivamento 

dos autos. Pois bem. Ante o teor da decisão monocrática de id n.º 

30284277, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001427-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENILCE REZENDE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001427-72.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: ENILCE REZENDE DE SOUZA EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a autarquia federal, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de março de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000343-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RODRIGO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001581-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001581-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUIS ANTONIO MARTINS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 26335118, de 

modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada (id nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 486 de 798



21967612), sob pena de aplicação de multa diária. Após o benefício 

implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 22 de novembro de 2019. 

(Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003308-50.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARILENE DA SILVA ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença 

com pedido sucessivo de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por MARILENE DA SILVA ALVES contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro a autarquia demandada 

apresentou proposta de acordo (ID 29392747), ao passo que a autora 

concordou (ID 29475481). Os autos vieram conclusos. EIS O QUE TINHA A 

RELATAR. FUNDAMENTO E DECIDO. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição formulada no id 

nº 29392747 em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios conforme acordado entre as partes, 

porém, SUSPENDO sua exigibilidade no tocante a parte autora, pelo prazo 

legal, eis que beneficiária da Justiça Gratuita. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - MT, 20 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001624-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001624-90.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: SOLANGE APARECIDA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - 

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos. II - FIXO os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 

8.906/94. III - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada 

impugnação, nos termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000520-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MIRANDA DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000520-63.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IDALINA MIRANDA DE CARVALHO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos 

do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de 

modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante 

judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais 

devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não 

apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000689-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000689-50.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JAIRA FELIPE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Auxílio 

Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação 

de Tutela” proposta por JAIRA FELIPE DA SILVA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos de id nº 

19217266/19217599. A exordial foi recebida em id nº 19232632, 

oportunidade em que fora determinada a citação da demandada, indeferido 

o pedido de tutela, bem como nomeado médico perito. Devidamente citada, 

a Autarquia demandada apresentou contestação, conforme id nº 

24598888, entretanto, fora do prazo legal, motivo pelo qual fora decretada 

sua revelia em id nº 25886807. Perícia médica aportada em id nº 

28851195. A requerente pugnou pela procedência do feito em id nº 

29178889, enquanto que a requerida nada manifestou, conforme certidão 

de id nº 29230956. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 
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sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

19217457, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” 

asseverou: “(...) Não apresenta incapacidade laborativa em relação aos 

transtornos de saúde apresentados neste ato pericial (...)”. Ocorre que, 

em que pese a qualidade de segurado, o autor não se encontra 

incapacitado para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade 

laborativa, como bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 
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COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003065-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003065-09.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação 

Previdenciária de Auxílio-Acidente” proposta por MATEUS MARTINS 

SANCHES JUNIOR, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que 

após ter sofrido acidente de trabalho, apresentou sequela a qual o torna 

incapaz para o trabalho, requerendo assim a concessão do benefício 

pleiteado. Com a inicial vieram os documentos de id nº 22500384/ 

22500848. A exordial foi recebida em id nº 22535549, sendo determinada 

a citação da demandada, bem como nomeação de médico perito. 

Contestação pela parte requerida juntada em id nº 22660363. Impugnação 

à contestação apresentada em id nº 23707904. Laudo pericial incrustado 

em id nº 28331860. Instada, a requerente se manifestou em id nº 

29175534, ao passo que a demandada deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar manifestação, conforme certidão de id nº 29177155. Os autos 

vieram-se conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com 

efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 86 da Lei 

8.213/91, cujo caput reza que: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. Depreende-se da disposição legal supra que à concessão do 

auxílio-acidente mister a observância dos seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza; 

c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; 

d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Nesse 

s e n t i d o :  “ A Ç Ã O  O R D I N Á R I A .  P R E V I D E N C I Á R I O . 

AUXÍLIO-ACIDENTE.APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conforme relatório, 

trata-se de apelação da parte autora (fls. 199/201) em face da sentença 

(fls. 192/196v, de 26/03/2014) do Juízo Estadual de Várzea da Palma/MG, 

que, em ação de 30/05/2007, julgou improcedente o pedido de 

auxílio-acidente. / Em seu apelo, a parte autora sustenta preencher os 

requisitos para fruição do benefício, pois, ao seu dizer, "existindo sequela 

irreversível, que logicamente reduz a capacidade para o trabalho do 

apelante, subsiste o direito do mesmo a receber o auxílio-acidente". 2. O 

auxílio-acidente consiste em benefício de natureza indenizatória, sendo 

concedido ao segurado que, em virtude de lesões provocadas por 

acidente de qualquer natureza, esteja com a sua capacidade laborativa 

reduzida para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do 

disposto no art. 86, caput da Lei 8.213/1991. 3. Não merece provimento o 

apelo da parte autora, pois, como bem fundamentado pelo juízo 

sentenciante, "o laudo produzido em Juíz, sob o crivo do contraditório, foi 

conclusivo no sento de que inexiste incapacidade laboral ou limitação 

funcional do autor, tendo este sofrido perda auditiva leve/moderada nas 

frequências de 2,3 e 4 Khz no ouvido direito e de 4 e 6 Khz no ouvido 

esquerdo (em conformidade com os parâmetros do Anexo III, quadro 2,do 

Decreto 3.048/99)". 4. Apelação desprovida.A Turma, à unanimidade, 

negou provimento à apelação. (AC 0059718-20.2014.4.01.9199, JUIZ 

FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA 

REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:27/07/2018 

PAGINA:.)” Sabe-se que o benefício de auxílio-acidente, diferentemente 

dos demais, possui uma característica singular, tendo em vista a 

necessidade de comprovação, como o próprio nome disserta, da 

existência de um acidente, buscando assim uma indenização pelos danos 

dele decorrentes. Acerca dessa característica, o doutrinador Frederico 

Amado comenta: “(...) O auxílio-acidente é o único benefício previdenciário 

com natureza exclusivamente indenizatória, não se destinando a substituir 

a remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus 

rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua 

capacidade laborativa. Com efeito, será concedido ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de 

desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional 

para outra que garanta a subsistência do segurado (...) (In, Curso de 

Direito e Processo Previdenciário, 10ª edição, 2018, pág. 977)” In casu, 

restou evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos 

para o deferimento do estabelecimento do auxílio-acidente, consoante 

provas amealhadas aos autos. Explico. No que tange à qualidade de 

segurado da parte autora restou devidamente comprovada conforme 

documentos de id nº 22500850, donde se depreende que o autor 

contribuiu para Previdência. Quanto ao acidente, tal restou devidamente 

demonstrado pelos atestados médicos e boletim de ocorrência (id nº 

22500848) os quais atestam que as lesões sofridas pelo autor são 

decorrentes do referido acidente. Outrossim, referente aos terceiro e 

quarto requisitos, analisando detidamente o laudo pericial depreende-se 

que: “(...) Sim – Acidente de trânsito em maio de 2018 (...) Não; Periciado 

em atividade laborativa habitual (...) Não; Não apresenta incapacidade 

laborativa (...)”. Dessa forma, conclui-se que a parte autora, a despeito de 

ter sofrido acidente, não teve qualquer redução de sua capacidade 

laboral, estando, inclusive, atualmente exercendo atividade regularmente. 

Assim, a improcedência do presente é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. 

RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. 

AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que 
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seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, 

exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 

1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em 

decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 

8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, 

proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, 

enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços 

repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório 

dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia 

que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4. 

Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível 

acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar 

e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em 

razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a 

comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o 

comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre 

configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral. 

5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)” Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que obteve sua capacidade laboral reduzida pelo em razão do 

acidente ocorrido, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário 

postulado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002850-33.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): SIDINEI CABRIOTTI DUARTE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Conversão 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada” proposta 

por SIDINEI CABRIOTTI DUARTE em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, necessitando 

assim, de percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela 

convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez. A inicial 

veio instruída com os documentos de id nº 22170848/22171260. Recebida 

a inicial em id nº 22248315, fora determinada a citação da demandada, 

além de realização de perícia médica. Devidamente citada, a Autarquia 

demandada apresentou contestação em id nº 22352230. Impugnação à 

contestação aportada em id nº 22466264. Perícia médica incrustada em id 

nº 28318733. A parte autora apresentou manifestação acerca do laudo 

pericial em id nº 28592492, ao passo que a requerida deixou de fazê-lo, 

embora intimada, conforme certidão de id nº 28997534. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com 

efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” No tocante ao pedido de conversão 

para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 

42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do preenchimento 

dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou 

lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem 

por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período 

de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; 

c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o 

trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra 

atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado 

não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social. Quanto à comprovação da condição de segurado, a 

parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada quando do 

requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 22170867, 

donde se depreende que a autora preencheu o tempo de carência 

previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos 

documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, 

desde que comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a 

condição de segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de 

ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. 

Analisando detidamente o laudo pericial encartado em id nº 28318733, 

aferem-se as informações: “(...) Apresenta quadro de transtorno do 

sistema nervoso central em status pós cirúrgico, configurando 

incapacidade de caráter total e temporária (...)”. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 

jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO 

- INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO - 

AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 
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auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Nesse diapasão, entendo que o 

autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do 

Código de Processo Civil), ou seja, que está incapacitado para o labor, 

razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA 

DE INCAPACIDADE. I- Entre os requisitos previstos na Lei de Benefícios 

(Lei nº 8.213/91), faz-se mister a comprovação da incapacidade 

permanente da parte autora - em se tratando de aposentadoria por 

invalidez - ou temporária, no caso de auxílio doença. II- In casu, a alegada 

incapacidade da parte autora não ficou comprovada na perícia médica 

judicial realizada. III- Apelação da parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 

00347967520174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 19/02/2018, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia realizada por médico especialista em 

oftalmologia guarda pertinência com a doença alegada pelo autor, visão 

monocular, inexistindo nulidade sob a alegação de incapacidade técnica - 

Não sendo comprovada a invalidez, a aposentadoria a tal título não pode 

ser deferida - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10443080389465001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

13/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, e, por conseguinte, 

DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do 

art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da 

Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000028-37.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ABELARDO RIBEIRO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando-se atentamente o 

feito, constata-se que objeto da presente ação fora afetado pelo STJ no 

Tema 1007, em que se discute a possibilidade de concessão de 

aposentadoria híbrida, assim decidiu o relator:“[...]a tese representativa da 

controvérsia fica delimitada aos seguintes termos: possibilidade de 

concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 

8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto 

exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que 

não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo. b) a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão delimitada e que Documento: 1801881 - Inteiro Teor do 

Acórdão - Site certificado - DJe: 22/03/2019 Página 15 de 6 Superior 

Tribunal de Justiça tramitem no território nacional[...]. Diante do exposto, 

considerando-se que o processo em voga traz em seu bojo a discussão 

da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, discutido pelo 

Tema 1007 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO a suspensão do processamento da presente 

demanda até que o STJ decida o tema em questão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000028-37.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ABELARDO RIBEIRO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Analisando-se atentamente o 

feito, constata-se que objeto da presente ação fora afetado pelo STJ no 

Tema 1007, em que se discute a possibilidade de concessão de 

aposentadoria híbrida, assim decidiu o relator:“[...]a tese representativa da 

controvérsia fica delimitada aos seguintes termos: possibilidade de 

concessão de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3o. da Lei 

8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto 
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exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que 

não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior 

ao requerimento administrativo. b) a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre a questão delimitada e que Documento: 1801881 - Inteiro Teor do 

Acórdão - Site certificado - DJe: 22/03/2019 Página 15 de 6 Superior 

Tribunal de Justiça tramitem no território nacional[...]. Diante do exposto, 

considerando-se que o processo em voga traz em seu bojo a discussão 

da possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, discutido pelo 

Tema 1007 do STJ, afetado para ser discutido em sede de Recuso 

Repetitivo, DETERMINO a suspensão do processamento da presente 

demanda até que o STJ decida o tema em questão. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001148-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SOLANGE ALVES DOS ANJOS RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 

25164301, de modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada, na 

pessoa do Gerente Executivo, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, cumpra a ordem judicial emanada, fixando a multa diária no importe 

de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, limitada ao valor de 12 (doze) 

salários-mínimos para cada ano de inadimplência, com o fito de evitar 

enriquecimento sem causa, conforme entendimento jurisprudencial[1]. 

Após o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 7 de novembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : 

Ap 00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000715-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Mirassol D'Oeste-MT (IMPETRADO)

EUCLIDES DA SILVA PAIXAO (AUTORIDADE COATORA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000715-14.2020.8.11.0011. 

IMPETRANTE: NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA IMPETRADO: 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT AUTORIDADE COATORA: 

EUCLIDES DA SILVA PAIXAO Vistos. Cuida-se de “Mandado de 

Segurança com Pedido de Medida Liminar” impetrado por NUTRIPURA 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (A RURALISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS), em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL 

D’OESTE-MT, algando, em síntese, que o Decreto nº 3.694 expedido pela 

autoridade coatora foi omisso quanto à essencialidade de determinados 

serviços, os quais jamais poderiam ser obstaculizados de serem 

oferecidos à sociedade. A despeito de o impetrante postular a concessão 

de liminar, mister a formação do contraditório. Assim, NOTIFIQUE-SE as 

autoridades apontadas como coatoras para que, no prazo de 72 (setenta 

e duas) horas, ante a urgencia da medida e por se cuidar de momento 

excecpional no pais, prestem as informações necessárias. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000505-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000505-60.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: WHANDERSON DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: MF SILVA 

INFORMACOES CADASTRAIS - ME Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM 

PEDIDO DE REPETIÇÃO DO DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E 

EVIDÊNCIA” proposta por Whanderson da Silva Ribeiro em face de MF da 

Silva Informações Cadastrais - ABAMSP, sob o fundamento de que 

existem alguns descontos mensais em sua conta corrente, alegando 

detém conhecimento da origem dos mesmos. A inicial veio instruída com 

documentos anexados no id n.º 29887453 e 30249451. De pronto, 

preenchidos aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos, e DEFIRO as benesses da justiça gratuita. No que 

tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se cuidar de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável a 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister 

algumas considerações. Como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como da “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

NCPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos 

acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: “Deve 

prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação 

que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de 

contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a 

vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Em 

casos semelhantes, acerca dos requisitos à inserção do nome do 

consumidor no cadastro de inadimplentes, leciona Luiz Antônio Rizzatto 

Nunes (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2000,p.515) que seriam três: a) existência de dívida; b) 

vencimento; c) valor líquido e certo, complementando-os, com aviso 

prévio, nos termos do que preceitua o art.43,§ 2º, do CDC. Nesse sentido: 

“Ação cautelar. Pedido no sentido de que o Tribunal ordene ao juiz da 

causa se pronuncie sobre ocorrência de interrupção de prescrição e 

inversão do ônus da prova - Situações, no entanto, que se for o caso, e 

somente no momento processual adequado, é que reclamarão 

pronunciamento do juiz - Ausência, neste passo, de interesse recursal 

quanto a esses pontos - Agravo não conhecido nessa parte. Exibição de 
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documentos - Liminar - Concessão - Presença dos pressupostos legais 

autorizadores da medida - Possibilidade. Exclusão do nome do agravante 

dos cadastros restritivos de crédito - Serasa - SPC - Requisitos 

estabelecidos pelo STJ em sede de incidente de recurso repetitivo - REsp 

1061530-RS, orientação 4 - Preenchimento não demonstrado - 

Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido, e nessa extensão, 

parcialmente provido. (TJPR – Processo AI 5619754 PR 0561975-4 - Órgão 

Julgador: 13ª Câmara Cível – Publicação: DJ: 125- Julgamento: 15 de abril 

de 2009 – Relator: Rabello Filho)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA 

ANTECIPADA - CONTRATO BANCÁRIO - DISCUSSÃO DA DÍVIDA - 

DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA REFERENTE AO VALOR 

INCONTROVERSO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - 

RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE. - Para a caracterização da verossimilhança 

da alegação quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, conforme 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - A pretensão deduzida pela 

parte, à primeira vista, não se encontra amparada pela Jurisprudência dos 

Tribunais Superiores. - A autorização para o depósito dos valores 

incontroversos, de modo a elidir a mora, subsume-se aos mesmos 

requisitos, não havendo motivo para que sejam aceitos os cálculos 

unilaterais do devedor se ausente a verossimilhança de sua alegação. - 

Em caso de mora, o credor poderá se valer de todas as possibilidades que 

a lei coloca a seu alcance. - RECURSO NÃO PROVIDO. - V.V. - Pelo 

princípio da fungibilidade, o juiz conhecerá do pedido como medida 

cautelar incidental quando verificar que não se trata de antecipação da 

tutela (art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil). - Se as partes discutem 

o montante do débito em ação revisional, nada impede que o devedor 

deposite judicialmente os valores que entende devidos, mas tal fato 

somente afastará a mora caso o depósito compreenda o valor principal 

financiado já vencido, acrescido dos encargos legais, e, ainda, continue o 

devedor a depositar mensalmente as parcelas incontroversas. (Des. 

Gutemberg da Mota e Silva) (TJMG – Processo: AI 10024122498629001 

MG - Orgão Julgador: Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL – Publicação: 

18/10/2013 – Julgamento: 8 de Outubro de 2013 – Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva)”. Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes 

os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos 

termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A fumaça do bom direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão 

conta que a requerente, a despeito de ter relação jurídica com a 

demandada, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que 

não contratou o serviço que lhe está sendo descontado. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando 

indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referente a 

serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo 

que não adquiriu. Com essas razões DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos 

da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a 

demandada abstenha-se de proceder com o desconto na conta da autora 

referente ao débito objeto da ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e 

oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 

50,00 (cinquenta reais). INTIME-SE a parte requerida acerca da presente 

decisão, para cumprimento da tutela deferida. Com o olhar volvido à 

tentativa de conciliação entre as parte, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Postergo o agendamento da 

audiência para momento oportuno, em razão da atual situação de 

emergência e calamidade que se encontra o país ante a propagação do 

vírus COVID-19. Com o agendamento da audiência, CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 23 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o Advogado da parte Requerida, para que efetue o pagamento dos 

honorários periciais conforme R. Decisão de id. 15634394. Mirassol 

D'Oeste/MT, 24 de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001752-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

LAUDO MÉDICO PERICIAL. Preâmbulo. Aos dezessete dias do mês de 

janeiro do ano 2020, a Perita Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, 

CRM-MT: 7.134, designada pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Mirassol D’Oeste, para proceder ao exame pericial em 

ANTONIO APARECIDO SANTANA, nos Autos do processo N.º: 

1001752-47.2018.8.11.0011, onde consta como Réu Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS descrevendo com verdade e com todas as 

circunstâncias, o que vir, descobrir e observar, bem como responder aos 
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quesitos das partes. Em consequência, passa ao exame pericial solicitado, 

as investigações que julgou necessárias, as quais findas, passa a 

declarar: Identificação. ANTONIO APARECIDO SANTANA, brasileiro, 

solteiro, nascido no dia 15/04/1967, 52 anos, natural de General Salgado - 

SP, portador da C.I. N.º RG 2669630-4 SSP-MT e 567.944.28172, residente 

e domiciliado na Rua Padre Tiago, nª 4119, Bairro Morumbi, no município de 

Mirassol D’Oeste-MT, de profissão pintor. Escolaridade 2º série. Histórico. 

São as seguintes às declarações da parte autora: periciando alega que há 

cerca de 1 ano foi diagnosticado com “pedra no rim”, que chegou a ser 

tratador, contudo não houve melhora do quadro de dor. Recebeu o 

benefício por 3 meses e logo foi cessado. Alega perda ponderal de 20kg 

no período. Exame Físico. O paciente ao exame é um homem, que deu 

entrada caminhando por seus próprios meios e sem o auxílio de aparelhos; 

está em bom estado físico, bom estado de nutrição e aparenta uma idade 

física compatível com a idade cronológica. Está lúcido, orientado, no tempo 

e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a 

memória está presente e preservada, o humor igualmente presente e 

adequado às situações propostas. Não notei a presença de delírios ou 

alucinações. Exame físico não apresentou alterações. Discussão. 

Trata-se de um processo de Responsabilidade Civil, por AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, estando o Autor na condição de segurado. De todos os 

elementos acostados aos Autos, destacamos os seguintes trechos e 

documentos de real interesse para a perícia. USG ABDOME TOTAL – Dr. 

Aristides Pinheiro CRM MG 29186 RQE 30110 (15/03/2018): presença de 

litíase em região do ureter direito já deixando a parede muscular da bexiga; 

USG APARELHO URINÁRIO – Dr. André Luís CRM MT 2825 (04/12/2019): ü 

Micro litíase renal calicial a esquerda; ü Litíase renal calicial à direita; ü 

Área ecogênica fixa a mudança de decúbito em assoalho vesical – 

uretrocistoscopia à critério médico. CID 10: N20 - Calculose do rim e do 

ureter; N20.1 - Calculose do ureter; R10 - Dor abdominal e pélvica; N39 - 

Outros transtornos do trato urinário; Em uso: Buscopam Composto; Urovit 

200mg/dia; Cálculos renais ou pedras nos rins são formações 

endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de 

cristais existentes na urina. Sua presença pode passar despercebida, 

sem sintomas, mas pode também provocar dor muito forte que começa 

nas costas e se irradia para o abdômen em direção da região inguinal. É 

uma dor que se manifesta em cólicas, isto é, com um pico de dor intensa 

seguido de certo alívio. Em geral, essas crises podem ser acompanhadas 

por náuseas e vômitos e requerem atendimento médico-hospitalar. Entre 

as causas de pedra nos rins, é importante destacar: · Volume insuficiente 

de urina, ou urina supersaturada de sais; · Grande quantidade de cálcio, 

fosfatos, oxalatos, cistina, ou falta de citrato; · Distúrbios metabólicos do 

ácido úrico ou da glândula paratireoide; · Alterações anatômicas; · 

Obstrução das vias urinárias. O sintoma típico de pedra nos rins pela urina 

é a cólica renal uma dor lombar aguda, unilateral, de forte intensidade, que 

se irradia para a frente do abdômen. Em alguns poucos casos, os 

pacientes são assintomáticos ou sentem pouca dor durante a passagem 

do cálculo pelos ureteres. No entanto, existem outros sintomas que podem 

estar associados ao cálculo renal, como: · Vômitos e febre; · Sangue na 

urina; · Suspensão ou diminuição do fluxo urinário; · Necessidade mais 

frequente de urinar; · Infecções urinárias. Ao contrário do que se 

recomendava no passado, durante as crises deve ser evitada a ingestão 

exagerada de líquidos. Líquido em excesso pode aumentar a pressão da 

urina no rim e, consequentemente, aumentar as dores. Os tratamentos 

podem ser cirúrgicos ou medicamentosos dependendo do caso. Os 

medicamentos podem ser indicados apenas pelo médico levando em conta 

a causa da formação dos cálculos. Durante as crises, é indicado o uso de 

analgésicos e anti-inflamatórios potentes para aliviar a dor, que é 

extremamente forte, quase insuportável; Cálculos renais localizados na 

pelve renal ou nos grupos caliciais médio e superior maiores do que 6 

milímetros devem ser tratados. Quando não tratados, podem migrar para o 

ureter, causar entupimento e consequente dilatação das vias urinárias e 

cólica renal. Em situações mais graves, o paciente pode ter infecções do 

trato urinário, infecção generalizada através do sangue e até risco de 

vida. Os cálculos renais localizados no grupo calicial inferior migram para 

o ureter com menos frequência e, quando assintomáticos, podem 

eventualmente ser acompanhados clinicamente. Quando o paciente tiver 

cálculo de ácido úrico, pode ser considerada a possibilidade de tomar 

medicamentos por via oral e o cálculo ser dissolvido quimicamente. 

Cálculos menores do que 6 milímetros podem ser expelidos sem tratamento 

específico, ressaltando que o paciente pode ter cólica renal durante a sua 

eliminação. Cálculos que não sejam de ácido úrico e tenham mais do que 6 

milímetros devem ser tratados por algum método intervencionista. O 

tratamento do cálculo renal deve inicialmente ser separado entre cálculos 

maiores do que 2 centímetros e menores do que 2 centímetros, podendo 

estar localizados na pelve renal e/ou grupos caliciais superior, médio e 

inferior. Os cálculos renais maiores do que 2 centímetros devem ser 

tratados por meio de litotripsia extracorpórea por ondas de choque e 

nefrolitotripsia percutânea. Em casos específicos de cálculo localizado em 

pelves renal dilatada pode também ser considerada como opção a 

abertura da pelve renal e a retirada da pedra (pielolitotomia laparoscópica). 

Neste grupo de pacientes, havendo a falha da litotripsia extracorpórea por 

ondas de choque, deve-se recorrer à nefrolitotripsia percutânea. Os 

cálculos renais menores do que 2 centímetros podem inicialmente ser 

tratados por meio de litotripsia extracorpórea por ondas de choque e, 

havendo falha com esse tratamento, devem ser tratados por meio de 

nefrolitotripsia percutânea ou por via ureteral com aparelho endoscópico 

fino e flexível (uréteroscopia flexível). Os cálculos localizados em grupo 

calicial inferior, menores do que 1 centímetro e sem dilatação calicial 

podem ser tratados inicialmente por meio de litotripsia extracorpórea por 

ondas de choque. Porém, os cálculos maiores do que 1 centímetro ou os 

cálculos menores do que 1 centímetro em que houve falha do tratamento 

com a litotrícia extracorpórea por ondas de choque, devem ser tratados 

por meio de nefrolitotripsia percutânea ou por ureteroscopia flexível. 

Conclusão. Parcial e temporária de 180 dias. Solicito uma 

uretrocistoscopia. Resposta aos quesitos: Da Autora. 01. Queira o Senhor 

Perito identificar a profissão, estado civil e escolaridade da autora. Pintor, 

solteiro, escolaridade 2º série. 02. A parte autora é ou foi portadora de 

doença ou lesão física ou mental? Qual? Se possível, indicar o CID. Sim. 

Cálculo renal. CID 10: N20 - Calculose do rim e do ureter; N20.1 - Calculose 

do ureter; R10 - Dor abdominal e pélvica; N39 - Outros transtornos do trato 

urinário; 03. Sendo ou tendo sido portadora de alguma doença, é possível 

estimar as datas prováveis do início e do término? Sim, início 2018 

baseado em laudos médicos. 04. Sendo a parte autora portadora de lesão 

física ou mental, qual a sua causa? E, sendo possível, informar a data 

provável da consolidação da lesão. Em 2018 segundo exames anexados 

ao processo. 05. Caso a parte autora seja portadora de doença ou lesão, 

descrever brevemente as limitações físicas ou mentais que a doença 

impõe. É uma dor que se manifesta em cólicas, isto é, com um pico de dor 

intensa seguido de certo alívio. Em geral, essas crises podem ser 

acompanhadas por náuseas e vômitos e requerem atendimento 

médico-hospitalar. 06. É possível estimar a data do início da incapacidade? 

a) A incapacidade é parcial ou total? b) A incapacidade é temporária ou 

permanente? Início em 2018. A incapacidade é parcial e temporária 180 

dias. 07. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença 

ou lesão, ao longo do tempo? Houve agravamento. 08. A incapacidade 

decorreu de acidente de trabalho? Não. 09. Em caso negativo, caso a 

parte autora esteja incapacitada, essa incapacidade é susceptível de 

recuperação ou reabilitação para o exercício da mesma função ou de 

outras atividades profissionais que não as anteriormente exercidas, 

levando se em conta sua idade e nível instrução? Em caso afirmativo, de 

qual natureza? Sim, incapacidade é passível de recuperação. 10. Existe 

alguma limitação que impede a parte autora de exercer algum trabalho, 

qualquer que seja, em especial esforço físico constante? Existe 

temporariamente por conta da dor. 11. Em razão de sua enfermidade a 

parte autora necessita de permanentemente cuidados médicos, de 

fisioterapia? Colete ou prótese? Especificar. Acompanhamento médico e 

tratamento. 15. A parte autora necessita de auxílio de intervenção 

cirúrgica? Caso positivo, especificar. 16. Se necessário prestar outras 

informações que o caso requeira. Solicito uma uretrocistoscopia. Do réu a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. Cálculo renal. b) 

Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID). Cálculo renal. CID 10: N20 - Calculose do rim e do ureter; N20.1 - 

Calculose do ureter; R10 - Dor abdominal e pélvica; N39 - Outros 

transtornos do trato urinário; c) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. Entre as possíveis causas de pedra nos 

rins, é importante destacar: Volume insuficiente de urina, ou urina 

supersaturada de sais; Grande quantidade de cálcio, fosfatos, oxalatos, 

cistina, ou falta de citrato; Distúrbios metabólicos do ácido úrico ou da 

glândula paratireoide; Alterações anatômicas; Obstrução das vias 

urinárias. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? 

Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. Não. e) 

A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 
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positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. Não. f) Doença/moléstia ou lesão torna 

o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. Sim, incapacidade parcial e temporária. USG 

ABDOME TOTAL – Dr. Aristides Pinheiro CRM MG 29186 RQE 30110 

(15/03/2018): presença de litíase em região do ureter direito já deixando a 

parede muscular da bexiga; USG APARELHO URINÁRIO – Dr. André Luís 

CRM MT 2825 (04/12/2019): ü Micro litíase renal calicial a esquerda; ü 

Litíase renal calicial à direita; ü Área ecogênica fixa a mudança de 

decúbito em assoalho vesical – uretrocistoscopia à critério médico. g) 

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 

Incapacidade parcial e temporária 180 dias. h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 2018, 

de acordo com laudo médico. i) Data provável de início da incapacidade 

identificada. Justifique. De acordo com laudo médico 2018. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. Agravamento. k) 

É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou 

da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. Prejudicado. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e 

permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o 

exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual 

atividade? Incapacidade parcial e temporária 180 dias. m) Sendo positiva a 

existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita 

de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? Não se aplica. n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

USG ABDOME TOTAL – Dr. Aristides Pinheiro CRM MG 29186 RQE 30110 

(15/03/2018): presença de litíase em região do ureter direito já deixando a 

parede muscular da bexiga; USG APARELHO URINÁRIO – Dr. André Luís 

CRM MT 2825 (04/12/2019): ü Micro litíase renal calicial a esquerda; ü 

Litíase renal calicial à direita; ü Área ecogênica fixa a mudança de 

decúbito em assoalho vesical – uretrocistoscopia à critério médico. o) O(a) 

periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? Sim, medicamentoso. Indeterminado. 

Não. Sim. p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento 

necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de 

voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)? Prejudicado. q) Preste o perito demais esclarecimentos 

que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa. r) Pode 

o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de 

exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. É o 

relatório

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

LAUDO MÉDICO PERICIAL. Preâmbulo. Aos dezessete dias do mês de 

janeiro do ano 2020, a Perita Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, 

CRM-MT: 7.134, designada pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Mirassol D’Oeste, para proceder ao exame pericial em EDSON 

RAMOS NOGUEIRA,  nos  Autos  do  processo  N . º : 

1001782-48.2019.8.11.0011, onde consta como Réu Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS descrevendo com verdade e com todas as 

circunstâncias, o que vir, descobrir e observar, bem como responder aos 

quesitos das partes. Em consequência, passa ao exame pericial solicitado, 

as investigações que julgou necessárias, as quais findas, passa a 

declarar: Identificação. EDSON RAMOS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, 

profissão leiturista rural, nascido 01/05/1967, 52 anos, RG Nº 622.044, 

SSP/MT, CPF nº 442.613.491-91, residente e domiciliado na Rua Nossa 

Senhora Perpetuo Socorro, 3786, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste-MT. Escolaridade 4ª série. Histórico. São as seguintes às 

declarações da parte autora: periciando relata que em fevereiro de 1996, 

sofreu uma fratura no crânio e que após o acidente recebeu o benefício. 

No ano de 2000 foi contratado na empresa STS (Sociedade de 

Terceirização de Serviços LTDA), contudo devido as dores de cabeça 

não conseguiu mais trabalhar após 4 anos de empresa. Dessa forma 

recebe o auxílio desde 23/04/2004. Segundo o atestado de saúde 

ocupacional (30/01/2019) o periciado está inapto para função. Exame 

Físico. O paciente ao exame é um homem, que deu entrada caminhando 

por seus próprios meios e sem o auxílio de aparelhos; está em bom estado 

físico, bom estado de nutrição e aparenta uma idade física compatível com 

a idade cronológica. Está lúcido, orientado, no tempo e no espaço, o 

pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente 

e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações 

propostas. Não notei a presença de delírios ou alucinações. Discussão. 

Trata-se de um processo de Responsabilidade Civil, por alegado AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, estando o Autor na condição de segurado. De 

todos os elementos acostados aos Autos, destacamos os seguintes 

trechos e documentos de real interesse para a perícia. LAUDO 

NEUROLÓGICO – Dra. Olga S.S. Alvares CRM MT 2886 - (09/03/2019): 

“sem perspectiva de cura”. CID 10: S02 - Fratura do crânio e dos ossos da 

face; K21 - Doença de refluxo gastroesofágico; T90.5 - Sequelas de 

traumatismo intracraniano; S06.7 - Traumatismo intracraniano com coma 

prolongado; T07 - Traumatismos Múltiplos Não Especificados; Medicação 

em uso: Risperidona 2mg; Hidantal 100 mg; Losartana 50 mg; HCTZ 

(Hidroclorotiazida) 25 mg; As vítimas que sobrevivem ao traumatismo 

craniano podem apresentar deficiências e incapacidades que são 

temporárias ou permanentes, interferindo na capacidade do indivíduo em 

desempenhar suas funções habituais. Podemos didaticamente subdividir 

as sequelas neurológicas pós-traumáticas em objetivas ou subjetivas, ou 

ainda em físicas, cognitivas ou comportamentais/emocionais, todas 

relativamente frequentes, em maior ou menor grau. Não podemos 

esquecer que o doente não é o único a sofrer, mas também a família e os 

cuidadores. Vários estudos científicos já demonstraram as consequências 

negativas do cuidado intensivo dedicado pelas pessoas mais próximas. A 

depressão é uma das principais. As incapacidades objetivas 

consequentes são diversificadas, podendo ser precoces ou tardias. Os 

déficits neurológicos assumem aspectos variados, e podem ser melhor 

determinados durante o exame médico, quando e se o paciente recuperar 

parte do nível de consciência. Dependendo da área cerebral afetada, 

temos os déficits de força, acometendo por exemplo um único membro do 

corpo (monoparesia, se parcial, monoplegia, se completa), braço e perna 

do mesmo lado (hemiparesia/hemiplegia), pernas (paraparesia/paraplegia) 

ou todos os quatro membros (tetraparesia/tetraplegia). A perda da fala 

(afasia) ou alteração dela (disfasia) pode suceder lesões da convexidade 

cerebral esquerda em alguns pacientes. Temos os déficits de 

sensibilidade (parestesias, anestesias), do equilíbrio, da marcha, da 

coordenação. Também os déficits relacionados à programação de atos, 

conhecidos como apraxias. Por fim, lesões de nervos cranianos 

específicos, muitas vezes decorrentes de fraturas, inchaço cerebral ou 

hematomas, podem ocasionar perda do olfato, cegueira, estrabismo, 

surdez, vertigens (tonturas) ou paralisia de um lado da face. Crises 

epilépticas pós-traumáticas acometem cerca de 5% dos indivíduos, e 

costumam ser mais persistentes quando há lesão cerebral identificável. 

Em alguns casos, há disfunção da circulação do líquido cefalorraquidiano 

que preenche as cavidades cerebrais, produzindo hidrocefalia; os 

sintomas variam desde vômitos, cefaleia (dor de cabeça), confusão 

mental, sonolência, ao coma. Até mesmo aneurismas cerebrais (dilatações 

das artérias) e fístulas (conexões anormais entre os vasos sanguíneos) 

são descritos. As alterações da cognição, ou do raciocínio, 

frequentemente incluem diminuição da memória, dificuldade de atenção e 

aprendizagem. Como qualquer área do cérebro pode ser afetada, qualquer 

tipo de alteração neuropsicológica pode ser observada. Dificuldades na 

linguagem, leitura, escrita, percepção espacial e inclusive problemas no 

reconhecimento do próprio corpo. As sequelas neurológicas subjetivas 

dizem respeito aos fenômenos funcionais, e ocorrem em cerca de 35 a 

40% dos pacientes. Cefaleia pós-traumática é uma doença crônica, pode 

ser referida no local do impacto ou ser difusa. Mesmo traumas leves 

podem causar esse tipo de dor de cabeça e distúrbios do sono. 

Sensações vertiginosas mal definidas, associadas com palidez, sudorese, 

sensação subjetiva de desequilíbrio, podendo evoluir para desmaios… o 

número de sequelas difíceis de determinar é grande. Em pacientes 
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sequelados graves, um maior grau de disautonomia pode fazer com que a 

sudorese venha acompanhada de aceleração dos batimentos cardíacos, 

hiperextensão automática dos membros e até febre, mesmo sem evidência 

de infecção no organismo. As alterações comportamentais e emocionais 

são a perda de autoconfiança, comportamento infantil, motivação 

diminuída, e mais comumente, irritabilidade e agressão. Alguns indivíduos 

queixam-se de intolerância ao barulho e fadiga aumentada para as tarefas 

do dia a dia, tanto físicas quanto intelectuais. Há, com frequência, 

elementos de um transtorno depressivo instalado ou iminente. E também 

não podemos nos esquecer do Transtorno do Estresse Pós-traumático 

(TEPT). As consequências de um traumatismo craniano são bastante 

variáveis, podendo haver uma recuperação total, ou até mesmo a morte. 

Alguns exemplos de consequências de um traumatismo craniano são: · 

Coma; · Perda da visão; · Convulsões; · Epilepsia; · Deficiência mental; · 

Perda da memória; · Alterações de comportamento; · Perda da capacidade 

de locomoção e/ou perda do movimento de algum membro; As gravidades 

das consequências deste tipo de traumatismo dependerão do local do 

cérebro afetado, da extensão da lesão cerebral e também da idade do 

paciente. Muitas funções cerebrais são desempenhadas por mais de uma 

área, sendo que em alguns casos as áreas íntegras do cérebro assumem 

as funções perdidas em decorrência da lesão em outra área, permitindo 

uma recuperação parcial do indivíduo. Mas algumas funções como a visão 

e o controle motor, por exemplo, são controladas por regiões muito 

específicas do cérebro e se forem gravemente lesadas podem levar a 

uma perda permanente da função. Conclusão. Total e permanente. 

Resposta aos quesitos: Da Autora. 01. Queira o Senhor Perito identificar o 

número do processo, a especialidade médica da perícia, e do autor 

informar nome, sexo, data de nascimento, profissão, estado civil, 

naturalidade, grau de escolaridade, endereço, número de identidade e 

CPF, informando, ainda, quais os exames médicos apresentados. Perita 

Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM-MT: 7.134, especialista em 

Gastroenterologia. 1001782-48.2019.8.11.0011. EDSON RAMOS 

NOGUEIRA, sexo masculino, brasileiro, solteiro, profissão leiturista rural, 

nascido 01/05/1967, 52 anos, RG Nº 622.044, SSP/MT, CPF nº 

442.613.491-91, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora Perpetuo 

Socorro, 3786, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste-MT. 

Escolaridade 4ª série. LAUDO NEUROLÓGICO – Dra. Olga S.S. Alvares 

CRM MT 2886 - (09/03/2019): “sem perspectiva de cura”. 02. O autor é ou 

foi portador de doença ou lesão física ou mental? Qual? Se possível, 

indicar o CID. Vide discussão. Sim, CID 10: S02 - Fratura do crânio e dos 

ossos da face; K21 - Doença de refluxo gastroesofágico; T90.5 - 

Sequelas de traumatismo intracraniano; S06.7 - Traumatismo intracraniano 

com coma prolongado; T07 - Traumatismos Múltiplos Não Especificados; 

03. Sendo ou tendo sido portador de alguma doença, é possível estimar as 

datas de início e do término? Início em fevereiro de 1996. 04. Sendo o 

autor portador de lesão física ou mental, qual a sua causa? E, sendo 

possível, informar a data provável da consolidação da lesão. Traumatismo 

craniano em 1996. 05. Existe alguma limitação que impede o autor de 

exercer algum trabalho, qualquer que seja, em especial esforço físico 

constante e longa permanência deitado ou em pé? Sim. Vide discussão. 

06. A doença ou lesões de que o autor é portador decorreu de acidente 

de trabalho? Não. 07. Houve progressão, agravamento ou desdobramento 

da doença ou lesão, ao longo do tempo? Houve progressão. 08. Descreva 

quanto a Incapacidade laborativa do autor: a) A incapacidade é parcial ou 

total? b) A incapacidade é temporária ou permanente? Incapacidade total e 

permanente. 09. Qual a data limite para a reavaliação do benefício do autor 

se a incapacidade for temporária? Não se aplica. 10. Estando o autor 

esteja incapacitado, essa incapacidade é susceptível de recuperação ou 

reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades 

profissionais que não as anteriormente exercidas, levando se em conta 

sua idade e nível instrução? Em caso afirmativo, de qual natureza? 

Incapacidade total e permanente. 11. Sendo o autor portador de doença, 

essa resultou em incapacidade para o trabalho, considerando sua 

formação profissional, idade e nível intelectual? Sim, incapacidade total e 

permanente. 12. Existem outras moléstias além das alegadas no pedido 

inicial que acometem o autor? Quais? Tais doenças, uma vez existentes, 

comprometem a sua saúde? Não. 13. A parte autora está acometido de: 

tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado de doença de Paget (ostaíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por 

irradiação? Especificar. Não se aplica. 14. Em razão de sua enfermidade o 

autor necessita de permanentemente cuidados médicos, de enfermagem 

ou de terceiros? Especificar. Não. 15. A parte autora necessita de auxílio 

de órteses ou próteses? Caso positivo, especificar. Não. 16. Se 

necessário prestar outras informações que o caso requeira Do Réu. Não 

apresentou quesitos. É o relatório

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001951-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

LAUDO MÉDICO PERICIAL Preâmbulo. Aos dezessete dias do mês de 

janeiro do ano 2020, a Perita Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, 

CRM-MT: 7.134, designada pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Mirassol D’Oeste, para proceder ao exame pericial em 

LINDINALVA BARBOSA DA SILVA, nos Autos do processo N.º: 

1001951-35.2019.8.11.0011, onde consta como Réu Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS descrevendo com verdade e com todas as 

circunstâncias, o que vir, descobrir e observar, bem como responder aos 

quesitos das partes. Em consequência, passa ao exame pericial solicitado, 

as investigações que julgou necessárias, as quais findas, passa a 

declarar: Identificação. LINDINALVA BARBOSA DA SILVA, brasileira, em 

união estável, nascida em 22/02/1983, 36 anos, natural de Cuiabá – MT, 

portadora do RG nº 1435387-3 SSP/MT e CPF n° 957.005.361-53, 

residente e domiciliado no Sítio dois irmãos, nº 130, Assentamento Sílvio 

Rodrigues, zona rural, na cidade de Mirassol D'Oeste-MT, de profissão 

trabalhadora rural. Escolaridade 9º ano. Histórico. São as seguintes às 

declarações da parte autora: periciando relata que aos 23 anos iniciou 

quadros de desmaios frequentes e depressão; sendo diagnosticada com 

epilepsia. E alega que desde então não consegue exercer labor para 

próprio sustento. Exame Físico. A paciente ao exame é uma mulher, que 

deu entrada caminhando por seus próprios meios e sem o auxílio de 

aparelhos; está em bom estado físico, bom estado de nutrição e aparenta 

uma idade física compatível com a idade cronológica. Está lúcida, 

orientada, no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e 

conteúdo normal, a memória está presente e preservada, o humor 

igualmente presente e adequado às situações propostas. Não notei a 

presença de delírios ou alucinações. Discussão. Trata-se de um processo 

de Responsabilidade Civil, por alegado AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ou 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, estando a Autora na condição de 

segurada. De todos os elementos acostados aos Autos, destacamos os 

seguintes trechos e documentos de real interesse para a perícia. ECG 

(25/11/2016): Moderada presença de sinais eletrográficos de disfunção 

das estruturas córtico – subcorticais de expressão difusa de maior 

projeção na região posterior esquerda; ECG (01/07/2019): Acentuada 

presença de sinais eletrográficos de disfunção das estruturas córtico – 

subcorticais, de caráter inespecífico de expressão difusa, de maior 

projeção nas regiões posteriores no escalpo, ativáveis pelo processo de 

adormecimento. ATESTADO (29/11/2019) Dr. Marcelo Leite CRM – MT 

8702: CID 10: G40 - Epilepsia; J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica 

com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior; Epilepsia é 

um distúrbio comum a várias doenças. Na verdade, é uma síndrome, ou 

seja, um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinada 

condição e indicam que, por algum motivo, um agrupamento de células 

cerebrais se comporta de maneira hiperexcitável. Isso pode gerar 

manifestações clínicas, ou seja, crises epiléticas parciais (se os sinais 

elétricos estão desorganizados em apenas um dos hemisférios cerebrais), 

ou totais (se essa desorganização ocorrer nos dois hemisférios). Na 

grande maioria dos casos, as crises desaparecem espontaneamente, mas 

a tendência é que se repitam de tempos em tempos. Crise que dura mais 

de cinco minutos ou crises recorrentes indicam uma situação de 

emergência neurológica conhecida como estado do mal epilético. Nesse 

caso, o paciente precisa de atendimento médico imediato. Em crises de 

ausência, a pessoa apenas apresenta-se “desligada” por alguns 

instantes, podendo retomar o que estava fazendo em seguida. Em crises 

parciais simples, o paciente experimenta sensações estranhas, como 

distorções de percepção ou movimentos descontrolados de uma parte do 
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corpo. Ele pode sentir um medo repentino, um desconforto no estômago, 

ver ou ouvir de maneira diferente. Se, além disso, perder a consciência, a 

crise será chamada de parcial complexa. Depois do episódio, enquanto se 

recupera, a pessoa pode sentir-se confusa e ter déficits de memória. 

Tranqüilize-a e leve-a para casa se achar necessário. Em crises 

tônico-clônicas, o paciente primeiro perde a consciência e cai, ficando 

com o corpo rígido; depois, as extremidades do corpo tremem e 

contraem-se. Existem, ainda, vários outros tipos de crises. Quando elas 

duram mais de 30 minutos sem que a pessoa recupere a consciência, são 

perigosas, podendo prejudicar as funções cerebrais. Em relação aos 

sintomas, classificam as convulsões em duas categorias principais: 1. 

convulsões parciais; 2. convulsões generalizadas; As crises parciais 

começam em uma área do cérebro. Já as crises generalizadas afetam 

todo o cérebro. E é importante saber se a criança ou adolescente tem a 

parcial ou generalizada para o tratamento. Os diferentes tipos de 

convulsões causam diferentes conjuntos de sintomas: Sintomas de 

ataques generalizados · Empurrão dos músculos ou todo o corpo · Maior 

rigidez em todo o corpo · Olhar fixo com piscar · Perda de consciência 

Sintomas de convulsões parciais · Aperto dos músculos de um lado ou 

parte do corpo · Empurrão de músculos de um lado ou parte do corpo · 

Olhos e cabeça se movendo para uma direção · Mastigação repetitiva e 

deglutição Sintomas de ambos os tipos de convulsões · Breve perda de 

memória · Perda de consciência · Micção descontrolada · Movimentos da 

boca rítmicos · Confusão e sonolência após a convulsão As crises 

epilépticas são tratadas com o uso de medicações específicas, 

denominadas fármacos antiepilépticos. Há mais de 20 fármacos 

disponíveis atualmente para o tratamento da epilepsia – nem todas 

comercializados no Brasil. Com o tratamento clínico (com medicamentos 

antiepilépticos), cerca de dois terços dos pacientes têm suas crises 

controladas. Um número significativo – cerca de um terço – porém, 

continua tendo crises a despeito do tratamento clínico. Para esses 

pacientes, outras opções de tratamento podem ser consideradas, como o 

uso da dieta cetogênica (semelhante à dieta Atkins), principalmente em 

crianças, e o tratamento cirúrgico. A neuromodulação, com a estimulação 

do cérebro ou de nervos periféricos, também pode ser uma opção 

terapêutica em pacientes com epilepsia de difícil controle. Mais 

recentemente, o canabidiol – um dos compostos da folha da maconha – 

passou a ser utilizado no tratamento da epilepsia, com bons resultados; é 

importante destacar que o canabidiol não tem qualquer efeito psicoativo, 

sendo seu uso seguro em adultos e crianças. A maioria das pessoas com 

epilepsia tem suas crises controladas com o tratamento medicamentoso e, 

portanto, podem ter vida normal, com pouca ou nenhuma limitação. O 

reconhecimento das crises e o diagnóstico correto permitem que o melhor 

tratamento seja iniciado precocemente e que o paciente possa retomar 

normalmente suas atividades. A DPOC (CID 10 - J44) é uma doença 

pulmonar obstrutiva crônica, intimamente ligada ao tabagismo, que pode se 

agravar sem o tratamento adequado, comprometendo significativamente a 

qualidade de vida. É comum as pessoas acharem que a DPOC é uma 

doença de pessoas idosas e, por isso, não se preocuparem com ela. Na 

verdade, a doença atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos, 

podendo inclusive ser identificada em pessoas mais jovens. Os pacientes 

com DPOC grave têm falta de ar com a maioria das atividades cotidianas e 

são internados no hospital com muita frequência. Ente as possíveis 

complicações da doença, estão o desenvolvimento de arritmias, 

necessidade de máquina de respiração e oxigenoterapia, insuficiência 

cardíaca no lado direito ou cor pulmonale (inchaço do coração ou 

insuficiência cardíaca devido à doença pulmonar crônica), pneumonia, 

pneumotórax, perda de peso ou desnutrição grave e osteoporose. A 

DPOC refere-se a um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo 

de ar, tornando a respiração difícil. Só no Brasil, cerca de cinco milhões de 

pessoas sofrem com o problema. É uma doença lenta, que frequentemente 

se inicia com discreta falta de ar associada a esforços físicos, como subir 

escadas, andar depressa ou praticar atividades esportivas. No entanto, 

com o passar do tempo, a falta de ar (dispneia) se torna mais intensa e 

surge depois de esforços cada vez menores. Nas fases mais avançadas, 

a falta de ar está presente mesmo com o doente em repouso e agrava-se 

muito diante das atividades mais corriqueiras. Existem duas formas 

principais de doença pulmonar obstrutiva crônica. A maioria das pessoas 

com DPOC tem uma combinação dessas condições: Bronquite crônica, 

que envolve tosse prolongada com muco. E Enfisema, que envolve a 

destruição dos pulmões ao longo do tempo. Quando se respira, entra ar 

nos pulmões através de dois grandes tubos, chamados brônquios. Dentro 

dos pulmões, estes tubos criam diversas ramificações, como uma árvore, 

que terminam em aglomerados de pequenos sacos de ar (alvéolos). Os 

sacos de ar têm paredes muito finas cheias de pequenos vasos 

sanguíneos, chamados capilares. O oxigênio do ar que é inalado passa 

para estes vasos sanguíneos e entra na corrente sanguínea. Ao mesmo 

tempo, o dióxido de carbono - um gás que é um produzido durante esse 

processo - é exalado. Os pulmões contam com a elasticidade natural dos 

brônquios e sacos aéreos para forçar o ar para fora do seu corpo - por 

isso peito infla na inspiração e desincha da expiração. A DPOC faz com 

que eles percam essa elasticidade, o que deixa um pouco de ar preso em 

seus pulmões quando você expira. Obstrução das vias aéreas. O 

enfisema, parte do quadro de DPOC, provoca a destruição das paredes 

frágeis e fibras elásticas dos alvéolos. Isso ocasiona um pequeno colapso 

das vias aéreas quando você expira, prejudicando o fluxo de ar para fora 

dos pulmões. Já a bronquite crônica deixa os brônquios inflamados, e por 

isso eles passam a produzir mais muco. Isso pode bloquear as 

ramificações mais estreitas, causando a dificuldade na respiração. Além 

disso, seu organismo desenvolve a tosse crônica, na tentativa de limpar 

suas vias respiratórias. Pessoas com asma ou outras doenças 

respiratórias têm mais chances de desenvolver a DPOC caso sejam 

fumantes. Pessoas que nunca fumaram, mas estiveram expostas a 

substâncias tóxicas, poluição, gases ou fumaça também podem 

desenvolver a doença, devido à resposta inflamatória dos pulmões à longa 

exposição desses poluentes. Deficiência de alfa-1- antitripsina Em cerca 

de 1% das pessoas com DPOC, a doença resulta de uma perturbação 

genética que causa os baixos níveis de uma proteína chamada 

alfa-1-antitripsina (AAT). Ela é produzida no fígado e secretada na 

circulação sanguínea para ajudar a proteger os pulmões. A deficiência de 

alfa-1-antitripsina podem causar danos no fígado, bem como nos pulmões. 

Para aqueles com DPOC relacionada com a deficiência de AAT, as opções 

de tratamento são as mesmas que para as pessoas com tipos mais 

comuns de DPOC. Algumas pessoas podem ser tratadas através da 

substituição da proteína AAT deficiente, o que pode evitar mais danos aos 

pulmões. Durante as fases iniciais, o comprometimento da função 

pulmonar pode ser assintomático, dificultando seu diagnóstico. Os 

primeiros sintomas são: Tosse; Catarro; Pigarro; As pessoas não 

procuram um médico nos estágios iniciais da doença, pois acham que 

estão sofrendo as consequências do uso de cigarro. Quando surge a 

falta de ar ou cansaço, a doença pode estar em fase mais avançada. É 

importante que fumantes e ex-fumantes fiquem atentos a qualquer sinal de 

falta de ar procurem um especialista logo que apresentarem os primeiros 

sintomas. Conclusão. Total e permanente. Resposta aos quesitos: Do 

Autor. 1) Qual a especialidade do(a) médico(a) perito(a)? 

Gastroenterologista. 2) Qual a atividade laborativa da parte pericianda? 

Trabalhadora rural. 3) A atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos? Em caso afirmativo, qual o grau? Leve, moderado ou 

intenso? Sim, moderado. 4) Qual o nível de escolaridade da parte 

pericianda? 9º série. 5) A parte pericianda é portadora de alguma doença, 

lesão ou limitações de ordem física? Pode ser identificada? Quais? Sim, 

CID 10: G40 - Epilepsia; J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva crônica com 

infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior; 6) Caso 

afirmativo a resposta anterior, é possível a cura das doenças ou lesões? 

As mesmas são gradativas? Não, mas passiveis de tratamento. Sim. 7) 

Essas doenças e/ou lesões provocam dores? As crises podem ser de 

diversos tipos, conforme o comprometimento do hemisfério afetado. Um 

deles é a crise de ausência, quando o indivíduo fica estático e ausente, 

retornando em seguida, onde tinha parado. Devido a sua curta duração, 

dificilmente é percebida por familiares. Crises parciais podem ser simples 

ou complexas. Nos casos simples, o estado de consciência permanece 

inalterado. Nas crises parciais complexas o estado de consciência fica 

alterado, ou seja, a pessoa não consegue interagir com outras e não se 

lembra do que acontece no período da crise. Estas crises são provocadas 

por alterações localizadas em qualquer parte do cérebro, e portanto, 

causar os mais variados tipos de sintomas. Por exemplo, durante uma 

crise parcial simples a pessoa pode apresentar sensações de 

formigamento, contrações em um braço ou perna, e outros sintomas. 

Outros sinais são mal-estar, desconcorto gástrico, medo sem motivo 

aparente e sensação estranha de familiaridade (dejà vu). Nas crises 

parciais complexas, a pessoa pode ficar confusa, fazer gestos 

mecânicos de mastigação e continuar exercendo a tarefa que estava 

realizando de modo automático. As crises tônico-clônicas, as mais 

conhecidas, envolvem todo o cérebro. A pessoa fica inconsciente e tem 
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contrações musculares involuntárias, bruscas e muito fortes. Nessas 

situações, é comum a respiração ofegante, dificuldade em engolir a saliva, 

mordedura da língua e perda do controle esfincteriano (capacidade de 

reter a urina). Há, também, as crises tônicas, clônica, mioclônica – 

marcada por abalos musculares que se manifestam, predominantemente, 

no período matutino – além de outras, que somam mais de trinta no total. 

Somente ao final das crises, quando retomam a consciência, a maioria das 

pessoas com epilepsia fica ciente do que aconteceu. Não raramente, 

nesse momento, essas pessoas têm dores de cabeça, sonolência e 

dificuldade de raciocínio. A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é 

uma doença insidiosa de instalação lenta. Geralmente, o primeiro sintoma é 

uma discreta falta de ar (dispneia) associada a esforços como subir 

escadas, andar depressa ou praticar atividades esportivas. Com o passar 

do tempo, a falta de ar vai se tornando mais intensa e é provocada por 

esforços cada vez menores. Nas fases mais avançadas, a falta de ar se 

manifesta mesmo com o doente em repouso e agrava-se muito diante das 

atividades mais corriqueiras. Tosse produtiva e encurtamento da 

respiração são sintomas que também podem estar presentes nos quadros 

de doenças pulmonares obstrutivas. 8) Quais são os sintomas de 

enfermidade mais frequentes apresentados pela parte pericianda? Crises 

epiléticas e depressão. 9) Qual é o tratamento indicado para a parte 

pericianda poder reverter o seu estado clínico? Tratamento 

medicamentoso a ser definido pelo médico. 10) Houve (ou continua 

havendo) progressão ou agravamento das doenças? Continua havendo 

progressão. 11) As doenças deixam sequelas? Especifique? Podem ser 

eliminadas ou minimizadas? Como? Podem ser controladas através do uso 

de medicamentos. 12) A doença ou lesão de que é portadora a parte 

pericianda a torna incapaz de desenvolver suas atividades habituais de 

trabalhador rural ou atividades que lhe exija esforço físico? Sim. 13) 

Sendo afirmativo o quesito anterior, qual o grau de incapacidade - parcial 

ou total, temporária ou permanente? Incapacidade total e permanente. 14) 

A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? Não 

devido condições financeiras. 15) A doença/deficiência torna a parte 

pericianda incapaz para a vida independente (dependente da assistência 

de terceiros)? Não é necessário auxilio de terceiros. 16) Há cura para 

essa(s) doença(s) ou lesão? Qual estimativa de tempo para cura total da 

lesão ou doença(s). Há tratamento. Incapacidade total e permanente. Do 

Réu. Não apresentou quesitos. É o relatório

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

LAUDO MÉDICO PERICIAL Preâmbulo. Aos doze dias do mês de julho do 

ano 2019, a Perita Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM-MT: 7.134, 

designada pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Mirassol D’Oeste, para proceder ao exame pericial em EDITH MENDES, nos 

Autos do processo N.º: 1001550-36.2019.8.11.0011, onde consta como 

Réu Instituto Nacional do Seguro Social- INSS descrevendo com verdade e 

com todas as circunstâncias, o que vir, descobrir e observar, bem como 

responder aos quesitos das partes. Em consequência, passa ao exame 

pericial solicitado, as investigações que julgou necessárias, as quais 

findas, passa a declarar: Identificação. EDITH MENDES, brasileira, solteira, 

nascida no dia 27/12/1971, 48 anos, natural de Jardim - MS, portador da 

C.I. N.º RG 1637625-0 SSP/MS e CPF 011.898.931-69, vivendo e residindo 

em Rua Benedito do Nascimento, nº 13, Bairro Cidade Tamandaré, em 

Mirassol D’Oeste, de profissão doméstica. Escolaridade 7 série. Histórico. 

São as seguintes às declarações da parte autora: periciando relata que 

desde 2015 após tratar a hanseníase, sofre de depressão e síndrome do 

pânico, faz acompanhamento pelo CAPS, mas mesmo assim não 

consegue exercer seu labor e nem comprar a medicação. Alega que até 

as atividades rotineiras faz poucas vezes. Informou que recebe auxilio 

bolsa-família, mas no período da doença não recebeu auxilio doença. 

Exame Físico. A paciente ao exame é uma mulher, que deu entrada 

caminhando por seus próprios meios e sem o auxílio de aparelhos; está 

em bom estado físico, bom estado de nutrição e aparenta uma idade física 

compatível com a idade cronológica. Está lúcida, orientada, no tempo e no 

espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória 

está presente e preservada, o humor depressivo e choroso às situações 

propostas. Não notei a presença de delírios ou alucinações. No exame 

físico não apresentou limitação física. Discussão. Trata-se de um 

processo de Responsabilidade Civil, por alegado AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

– BENEFÍCIO ASSISTENCIAL [LOAS], estando a Autora na condição de 

segurada. De todos os elementos acostados aos Autos, destacamos os 

seguintes trechos e documentos de real interesse para a perícia. Atestado 

Médico (28/02/2018) Dr. Matheus B. Oliveira CRM 7174: CID 10: 

F40.0;F41.0; Atestado Médico (09/10/2015) Dr. Rafael Cuoghi CRM 7956: 

CID 10:A30.3. PQM (12 meses) apresenta neurite do nervo tibral e fibular 

esquerdo e direito, força muscular diminuída: no hálux esquerdo e direito, 

movimento dos músculos dorsiflexores encontra-se em grau 1 

incapacidade hanseníase. CID 10: F40.0 – Agorafobia; F41.0 - Transtorno 

de pânico (ansiedade paroxística episódica); A30.3 - Hanseníase (lepra) 

indeterminada; Em uso: Tramadol 20 mg; Nortriptilina 10 mg; Deflazacort 7,5 

mg; Meloxicam 7,5 mg; Carisoprodol 100 mg; Pregabalina 40 mg; Pondera 

25 mg; Atenolol 25mg; Síndrome do pânico é uma condição associada a 

crises repentinas de ansiedade aguda, marcadas por muito medo e 

desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. A 

síndrome ou transtorno do pânico (ansiedade paroxística episódica) é uma 

doença que se caracteriza pela ocorrência repentina, inesperada e de 

certa forma inexplicável de crises de ansiedade aguda marcadas por 

muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais 

aterrorizantes, que atingem sua intensidade máxima em até 10 minutos. 

Durante o ataque de pânico, em geral de curta duração, a pessoa 

experimenta a nítida sensação de que vai morrer, ou de que perdeu o 

controle sobre si mesma e vai enlouquecer. A primeira crise pode ocorrer 

em qualquer idade, mas costuma manifestar-se na adolescência ou no 

início da idade adulta, sem motivo aparente. O episódio pode repetir-se, de 

forma aleatória, várias vezes no mesmo dia ou demorar semanas, meses 

ou até anos para surgir novamente. Pode também ocorrer durante o sono. 

Não fazer a menor ideia de quando, ou se, a crise vai acontecer, gera um 

estado de tensão e ansiedade antecipatórias propício ao desenvolvimento 

de outras fobias. A mais comum é a agorafobia, distúrbio da ansiedade 

marcado pelo temor de encontrar-se em espaços abertos com muita gente 

ou em lugares fechados, dos quais o portador da síndrome não possa sair 

se tiver um ataque de pânico. O transtorno do pânico atinge mais as 

mulheres do que os homens. Atribui-se essa frequência maior no sexo 

feminino à sensibilização das estruturas cerebrais pela flutuação 

hormonal, visto que a incidência de pânico aumenta no período fértil da 

vida. O ataque de pânico começa de repente e apresenta pelo menos 

quatro dos seguintes sintomas: Medo de morrer; Medo de perder o 

controle e enlouquecer; Despersonalização (impressão de desligamento 

do mundo exterior, como se a pessoa estivesse vivendo um sonho) e 

desrealização (distorção na visão de mundo e de si mesmo que impede 

diferenciar a realidade da fantasia); Dor e/ou desconforto no peito que 

podem ser confundidos com os sinais do infarto; Palpitações e taquicardia; 

Sensação de falta de ar e de sufocamento; Sudorese; Náusea; 

Desconforto abdominal; Tontura ou vertigem; Ondas de calor e calafrios; 

Adormecimento e formigamentos; Tremores, abalos e estremecimentos. 

Com frequência, portadores da síndrome do pânico apresentam quadros 

de depressão. Em alguns casos, alguns buscam no alcoolismo uma saída 

para aliviar as crises de ansiedade. Ainda não foram perfeitamente 

esclarecidas as causas do transtorno do pânico, mas acredita-se que 

fatores genéticos e ambientais, estresse acentuado, uso abusivo de 

certos medicamentos. O diagnóstico do transtorno do pânico obedece a 

critérios definidos no DSM V, o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais. Uma crise isolada ou uma reação de medo intenso 

diante de ameaças reais não constituem eventos suficientes para o 

diagnóstico da doença. As crises precisam ser recorrentes e provocar 

modificações no comportamento que interferem negativamente no estilo de 

vida dos pacientes O tratamento do transtorno do pânico inclui a 

prescrição de medicamentos antidepressivos (tricíclicos ou de nova 

g e r a ç ã o )  e  p s i c o t e r a p i a ,  e s p e c i a l m e n t e  a  t e r a p i a 

cognitivo-comportamental, que utiliza a exposição a situações que 

provocam pânico de forma sistemática, gradual, controlada e progressiva, 

até que ocorra a dessensibilização diante do agente agressor. 

Geralmente, a medicação precisa ser mantida por períodos mais longos e 

descontinuada progressivamente por causa do risco de recaídas. A 

hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa 
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causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de 

Hansen . A transmissão do M. leprae se dá por meio de convivência muito 

próxima e prolongada com o doente da forma transmissora, chamada 

multibacilar, que não se encontra em tratamento, por contato com gotículas 

de saliva ou secreções do nariz. Tocar a pele do paciente não transmite a 

hanseníase. Cerca de 90% da população têm defesa contra a doença. O 

período de incubação (tempo entre a aquisição a doença e da 

manifestação dos sintomas) varia de seis meses a cinco anos. A maneira 

como ela se manifesta varia de acordo com a genética de cada pessoa. A 

suspeição da hanseníase é feita pela equipe de saúde e pelo próprio 

paciente. O diagnóstico é feito pelo médico e envolve a avaliação clínica 

dermatoneurológica do paciente, por meio de testes de sensibilidade, 

palpação de nervos, avaliação da força motora etc. Se necessário, será 

feita a baciloscopia, que corresponde à coleta da serosidade cutânea, 

colhida em orelhas, cotovelos e da lesão de pele, e ainda pode ser 

realizada biópsia da lesão ou de uma área suspeita. Podemos classificar a 

doença em hanseníase paucibacilar, com poucos ou nenhum bacilo nos 

exames, ou multibacilar, com muitos bacilos. A forma multibacilar não 

tratada possui potencial de transmissão. A hanseníase pode se 

apresentar com manchas mais claras, vermelhas ou mais escuras, que 

são pouco visíveis e com limites imprecisos, com alteração da 

sensibilidade no local associado à perda de pelos e ausência de 

transpiração. Quando o nervo de uma área é afetado, surgem dormência, 

perda de tônus muscular e retrações dos dedos, com desenvolvimento de 

incapacidades físicas. Nas fases agudas, podem aparecer caroços e/ou 

inchaços nas partes mais frias do corpo, como orelhas, mãos, cotovelos e 

pés. Classificação da hanseníase: 1. Paucibacilar: 1.a. Hanseníase 

indeterminada: estágio inicial da doença, com um número de até cinco 

manchas de contornos mal definidos e sem comprometimento neural. 1.b. 

Hanseníase tuberculoide: manchas ou placas de até cinco lesões, bem 

definidas, com um nervo comprometido. Podendo ocorrer neurite 

(inflamação do nervo). 2. Multibacilar 2.a. Hanseníase borderline ou 

dimorfa: manchas e placas, acima de cinco lesões, com bordos às vezes 

bem ou pouco definidos, com comprometimento de dois ou mais nervos, e 

ocorrência de quadros reacionais com maior frequência. 2.b. Hanseníase 

virchowiana: forma mais disseminada da doença. Há dificuldade para 

separar a pele normal da danificada, podendo comprometer nariz, rins e 

órgãos reprodutivos masculinos. Pode haver a ocorrência de neurite e 

eritema nodoso (nódulos dolorosos) na pele. LEI Nº 11.520, DE 18 DE 

SETEMBRO DE 2007. Conversão da Medida Provisória nº 373, de 2007 

Dispõe sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela 

hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação 

compulsórios. Conclusão. Incapacidade parcial e permanente. Resposta 

aos quesitos: Da Autora. 01] Abordando de forma sucinta as questões 

preponderantes, qual a conclusão pericial? Incapacidade parcial e 

permanente. 02] Informe a [o]  per i ta [per i to]  se a 

doença/lesão/patologia/deficiência é de natureza irreversível? Sim. 03] 

Desconsiderando-se o atendimento e tratamento médico fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde [SUS], qual o custo mensal do tratamento da parte 

autora? Prejudicado. 04] A [o] perita [perito] confirma que ao tempo do 

requerimento administrativo ou ao tempo da cessação do benefício 

previdenciário a parte autora encontrava-se incapacitada para o trabalho? 

Não se aplica. 05] Na hipótese improvável de alta médica, isto é, 

restabelecimento da capacidade laborativa, informa a [o] perita [perito] 

quando deu-se [mês e ano] a cessação da incapacidade laborativa? 

Igualmente e nos mesmos moldes, quando deu-se o período de 

incapacidade laborativa, se possível indicar mês e ano. Incapacidade 

laborativa desde 2015. 06] Informe a [o] perita [perito] se a 

doença/lesão/patologia/deficiência importa em limitações físicas? Quais? 

Se possível elencar. Sim. O ataque de pânico começa de repente e 

apresenta pelo menos quatro dos seguintes sintomas: Medo de morrer; 

Medo de perder o controle e enlouquecer; Despersonalização (impressão 

de desligamento do mundo exterior, como se a pessoa estivesse vivendo 

um sonho) e desrealização (distorção na visão de mundo e de si mesmo 

que impede diferenciar a realidade da fantasia); Dor e/ou desconforto no 

peito que podem ser confundidos com os sinais do infarto; Palpitações e 

taquicardia; Sensação de falta de ar e de sufocamento; Sudorese; 

Náusea; Desconforto abdominal; Tontura ou vertigem; Ondas de calor e 

calafrios; Adormecimento e formigamentos; Tremores, abalos e 

estremecimentos. Com frequência, portadores da síndrome do pânico 

apresentam quadros de depressão. 07] Informe a [o] perita [perito] se a 

doença/lesão/patologia/deficiência importa em limitações funcionais 

[laborativas]? Quais? Se possível elencar. Síndrome do pânico é uma 

condição associada a crises repentinas de ansiedade aguda, marcadas 

por muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais 

aterrorizantes. A síndrome ou transtorno do pânico se caracteriza pela 

ocorrência repentina, inesperada e de certa forma inexplicável de crises 

de ansiedade aguda marcadas por muito medo e desespero, associadas a 

sintomas físicos e emocionais aterrorizantes, que atingem sua intensidade 

máxima em até 10 minutos. A agorafobia, distúrbio da ansiedade marcado 

pelo temor de encontrar-se em espaços abertos com muita gente ou em 

lugares fechados, dos quais o portador da síndrome não possa sair se 

tiver um ataque de pânico. 08] Considerando a atividade habitual da parte 

autora indicada, indaga-se a [o] perita [perito] quais são as limitações 

imposta a parte autora? Se possível elencar. Incapacidade total devido os 

sintomas das doenças em questão. Do Réu. Não apresentou quesitos. É o 

relatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001009-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLEY GONCALVES FERREIRA RÉU: ARGEMIRO GARCIA 

DE OLIVEIRA NETO Aqui se tem Ação Declaratória De Existência e 

Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens e Alimentos, proposta 

por Marley Gonçalves Ferreira em face de Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere em 

id. 24031179, as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. 

O Ministério Público Estadual manifestou favorável a homologação do 

acordo conforme se infere em Id. 26003231. É o relatório. Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos 

autos, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Pagamento dos honorários advocatícios conforme previsto no 

acordo. Proceda-se com as baixas das restrições de impossibilidade de 

transferência por meio do sistema Renajud, dos veículos constantes no 

item “B” da decisão lançada em id. 14425344, bem como com a 

desconstituição das averbações dos imóveis constantes no item “A” da 

referida decisão, oficiando-se os respectivos Cartórios de Registro de 

Imóveis. Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - MT2935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. O. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO(A))

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 500 de 798



(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001009-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARLEY GONCALVES FERREIRA RÉU: ARGEMIRO GARCIA 

DE OLIVEIRA NETO Aqui se tem Ação Declaratória De Existência e 

Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens e Alimentos, proposta 

por Marley Gonçalves Ferreira em face de Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme se infere em 

id. 24031179, as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação. 

O Ministério Público Estadual manifestou favorável a homologação do 

acordo conforme se infere em Id. 26003231. É o relatório. Decido. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição 

derradeira em todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos 

autos, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Pagamento dos honorários advocatícios conforme previsto no 

acordo. Proceda-se com as baixas das restrições de impossibilidade de 

transferência por meio do sistema Renajud, dos veículos constantes no 

item “B” da decisão lançada em id. 14425344, bem como com a 

desconstituição das averbações dos imóveis constantes no item “A” da 

referida decisão, oficiando-se os respectivos Cartórios de Registro de 

Imóveis. Com o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000201-66.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: KEILA APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 30570172, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000701-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI OAB - MT27104/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000701-30.2020.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

DECIDO. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por MARCIO GOMES DA 

SILVA em desfavor da Caixa Econômica Federal, ambos devidamente 

qualificados no feito. Compulsando os autos, verifico que no polo passivo 

da presente actio consta a Caixa Econômica Federal – CEF, empresa 

pública da União, conforme dispõe o art. 1º do Decreto-Lei n. 759, de 12 

de agosto de 1969 (Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa 

Econômica Federal - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa 

pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 

próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda), 

razão porque resta evidenciada a incompetência deste Juízo. A 

Constituição Federal em seu artigo 109, inciso I, fixa a competência ratione 

personae da Justiça Federal, tipificando-a nos seguintes termos: “Art. 109. 

Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas 

na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; (...)”. (negritos acrescidos). Como se não bastasse, a 

Lei Federal n° 5.010/66, que dispôs sobre a Organização da Justiça 

Federal de primeira instância e deu outras providências, além de 

expressamente definir quais as causas que seriam de sua competência, e 

os limites da Jurisdição de cada Seção Judiciária, excepcionou alguns 

casos onde haveria delegação de competência à Justiça Estadual de 1º 

grau, elencando-os taxativamente em seu art. 15, a saber: “Art. 15. Nas 

Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 

12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar: I - os 

executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra 

devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; II - as vistorias e 

justificações destinadas a fazer prova perante a administração federal, 

centralizada ou autárquica, quando o requerente for domiciliado na 

Comarca; III - os feitos ajuizados contra instituições previdenciárias por 

segurados ou beneficiários residentes na Comarca, que se referirem a 

benefícios de natureza pecuniária. Parágrafo único. Sem prejuízo do 

disposto no art. 42 desta Lei e no art. 1.213 do Código de Processo Civil, 

poderão os Juízes e auxiliares da Justiça Federal praticar atos e 

diligências processuais no território de qualquer dos Municípios 

abrangidos pela seção, subseção ou circunscrição da respectiva Vara 

Federal”. Na mesma toada, a Lei 9.099/95 traz em seu art. 8º os casos em 

que determinadas partes não poderão fazer parte da lide, sendo inclusive 

tal incidência caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 51, IV, da mesma lei. Vejamos: “Art. 8º Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: (...) IV - quando sobrevier qualquer dos 

impedimentos previstos no art. 8º desta Lei; § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes.” Assim, dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que 

em razão do polo passivo da demanda a competência para julgamento da 

causa é do Juizado Especial Federal, uma vez que não contemplou a lei de 

exceção nenhuma hipótese que se assemelhasse à matéria jungida no 

presente feito, de modo que se conclui, facilmente, não possuir este Juízo, 

autorização legal ou constitucional para dirimir a presente quaestio. Nesse 

diapasão, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010123-17.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ELI SALAMACHA OAB - PR10244 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010123-17.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: CRISTIANE CAMPOS DA SILVA 

EXECUTADO: CIMOPAR MOVEIS LTDA Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 19750926). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-48.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAYKELAINE LONGONI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010604-48.2012.8.11.0011. REQUERENTE: MAYKELAINE LONGONI 

COSTA, VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA, HUGO RAFAEL 

LONGONI COSTA REQUERIDO: FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME 

Vistos. O presente feito encontra-se em fase de execução de sentença. 

A parte exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, 

requereu a suspensão do feito e arquivamento provisório, o que fora 

inicialmente deferido (id nº 20127891). É breve relato. Decido. Como 

sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O 

cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e até o momento a 

parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito embora 

este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de expropriação. Isto posto, 

REVOGO a suspensão do processo e DETERMINO que a secretaria deste 

Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a 

qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para 

retirá-la, em conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, 

do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES). Em relação à certidão de existência de dívida, cumpre 

ressaltar que, de posse dela o exequente poderá levar a protesto, nos 

termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada 

nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe. Ademais, segundo o 

art. 591, § 3º, da CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no 

momento de quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o 

pagamento prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, 

conforme art. 2º, § 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. 

Proceda-se, desde já, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011541-29.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON GONCALVES PORTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8011541-29.2010.8.11.0011. REQUERENTE: EDIMAR TEIXEIRA 

REQUERIDO: EDILSON GONCALVES PORTO Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 20710860). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000004-14.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDENICE DE ALMEIDA LIMA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Considerando o 

certificado em id nº 29694731, DETERMINO a intimação da requerente para 

pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 23 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003466-08.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PABLO SANTOS FERRAZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Ante o teor da certidão de 

id. nº 30592606 acerca da intempestividade dos embargos de declaração, 

NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um dos pressupostos de 

admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. 

decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010383-31.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010383-31.2013.8.11.0011. EXEQUENTE: ROSANGELA VARCONTI DE 

SOUZA EXECUTADO: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME, 

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 23116209). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-43.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MONTEIRO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010270-43.2014.8.11.0011. REQUERENTE: ANDRESSA MONTEIRO 

BARRETO REQUERIDO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - ME Vistos. O presente feito encontra-se em fase de 

execução de sentença. A parte exequente, diante da não localização de 

bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento 

provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 24749950). É breve 

relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010071-21.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT17779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL NUNES (EXECUTADO)

AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMANO CAMARGO JUNIOR OAB - DF0007690A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 
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8010071-21.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: JOSMAR MIOTTO EXECUTADO: 

NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, 

AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR Vistos. O presente feito se trata de 

execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da não 

localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 27527731). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-97.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA CRUZ CARVALHO OAB - PR50045 (ADVOGADO(A))

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8009999-97.2015.8.11.0011. REQUERENTE: CARLOS LUIZ REQUERIDO: 

MOVEIS LIBERATTI LTDA Vistos. O presente feito encontra-se em fase de 

execução de sentença. A parte exequente, diante da não localização de 

bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento 

provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 26794345). É breve 

relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010406-40.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID OAB - RS23108 

(ADVOGADO(A))

ANA ELOIZA CARDOZO OAB - MS15478-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010406-40.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: APARECIDA ALVES CABRAL 

CRUZ EXECUTADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL 

- AELBRA Vistos. O presente feito se trata de execução de título 

extrajudicial. A parte exequente, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento provisório, o 

que fora inicialmente deferido (id nº 26793830). É breve relato. Decido. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 

perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010180-35.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE CLAUDINO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 
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8010180-35.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: ELIZENE CLAUDINO 

GONCALVES EXECUTADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - ME Vistos. O presente feito encontra-se em fase de 

execução de sentença. A parte exequente, diante da não localização de 

bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e arquivamento 

provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 24749961). É breve 

relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas de 

expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002474-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE JESUS DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1002474-47.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: JOAO BATISTA DE JESUS DE LIMA Vistos. O presente feito 

se trata de execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da 

não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 28584898). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010349-51.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAVARES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GONCALVES GIMENEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010349-51.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: TAVARES & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: GLAUCIA GONCALVES GIMENEZ Vistos. O presente feito 

encontra-se em fase de execução de sentença. A parte exequente, diante 

da não localização de bens penhoráveis, requereu a suspensão do feito e 

arquivamento provisório, o que fora inicialmente deferido (id nº 25842588). 

É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local 

para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve 

ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários 

meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber 

seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado diversas tentativas 

de expropriação. Isto posto, REVOGO a suspensão do processo e 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão 

de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a 

parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro - Vitória/ES). Em relação à certidão de 

existência de dívida, cumpre ressaltar que, de posse dela o exequente 

poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a 

dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Ademais, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Proceda-se, desde já, ao 

ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providência acima. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000711-74.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ROSA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO 

POLO PASSIVO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E 

PAGAMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 13/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020004-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R Decisão de 

Id. 30270182, bem como do Alvará de Levantamento nº 597740-1 

expedido nos presentes autos, devendo a requerente pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que promovo com a intimação das partes acerca da R Decisão de 

Id. 30564984, bem como do Alvará de Levantamento nº 598312-6 

expedido nos presentes autos, devendo a requerente pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000712-59.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:NICANOR MARIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

16/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000713-44.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:NICANOR MARIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 16/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000714-29.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

NUNES DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 24 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ER ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000711-74.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ROSA SILVA REQUERIDO: 

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos 

autos encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 
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indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000713-44.2020.8.11.0011. REQUERENTE: NICANOR MARIO DA SILVA 

REQUERIDO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos 

da inicial, visto que o comprovante de endereço constante dos autos 

encontra-se com data superior a 03 (três) meses de validade, não 

havendo como este Juízo identificar que de fato a parte ainda se encontra 

residindo naquele local. Há que se pontuar que tal providência se faz 

necessária para evitar ajuizamento de ações com competência errônea, 

bem como com o olhar volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos 

jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o 

cenário atual evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento 

das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. 

NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM 

FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o benefício da gratuidade judiciária 

concedida ao autor e revogada posteriormente pelo juízo, pois não pode a 

parte ser prejudicada pela atitude despropositada e desrespeitosa de seu 

procurado. Diante do não cumprimento pela parte autora da determinação 

judicial visando comprovar o seu endereço, pelas razões expostas pelo 

magistrado; bem como para juntada de procuração atualizada e com firma 

reconhecida solicitações fáceis de serem cumpridas - impõe-se o 

indeferimento da peça e, em consequência, a extinção da ação pelo art. 

485, I, do CPC/15. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, 

assentou entendimento no sentido de que configurada a conduta 

desidiosa e omissiva no cumprimento das exigências dos artigos 319 e 

320 do CPC, deve ser indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma 

do art. 321, parágrafo único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 

(Apelação Cível Nº 70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS,... Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - 

AC: 70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 

1000326-29.2020.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA HENRIQUE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. Sem relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 30621114 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I. CUMPRA-SE, nos termos do 

art. 914 e 915, da CNGC. Certifique-se o trânsito em julgado, e após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 

1000712-59.2020.8.11.0011. REQUERENTE: NICANOR MARIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto 

que o comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com 

data superior a 03 (três) meses de validade, não havendo como este Juízo 

identificar que de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. 

Há que se pontuar que tal providência se faz necessária para evitar 

ajuizamento de ações com competência errônea, bem como com o olhar 

volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, 
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resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual 

evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E 

DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de março de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-81.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000717-81.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

NUNES DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 16/06/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 24 de março de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000719-51.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ANTONIO 

MENDES SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

16/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE MATOS PRADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000014-53.2020.8.11.0011. INTERESSADO: JESSICA CAROLINE DE 

MATOS PRADO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JESSICA CAROLINE DE MATOS PRADO em desfavor de TAM 

LINHAS AÉREAS S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à Reclamação com pedido de indenização por danos 

morais, formulado pela Reclamante, visando ser compensada pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante o atraso de mais de 10h a 

chegada do destino, em vôo que partiu de Cuiabá com destino a Fortaleza, 

em 22/11/2019. A reclamada afirma que o atraso se deu devido a 

necessidade de manutenção da aeronave. Imperioso registrar que o 

contrato de transporte não é, e não pode ser considerado um contrato de 

risco, haja vista que a companhia aérea, ao vender uma passagem, 

assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e 

hora avençados, sendo que eventuais problemas enfrentados pela 

companhia são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente 

alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que vôos sejam 

cancelados, alterados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia 

aérea, risco esse, inerente ao seu ramo de atividade, como já ressaltado 
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anteriormente. No caso concreto, o atraso da chegada da autora ao seu 

destino, foi de cerca de 10 horas, logo foi superior a QUATRO horas, 

tempo considerado aceitável pela ANAC, que é de quatro horas, restando 

configurado o dever indenizatório, pois inegáveis os transtornos 

causados aos passageiros em decorrência de conduta injustificável da 

demandada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA 

PROCEDENTE. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VÔO. 

CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE RETARDO. RETORNO POR 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O atraso de mais de quatro horas para 

a saída do vôo, dentro da aeronave, sem qualquer informação e o 

posterior desembarque com cancelamento de vôo, bem como o retorno 

final por meio rodoviário configuram evidente falha na prestação do 

serviço. A alegada força maior, não exclui a responsabilidade da empresa 

de transporte. No caso, restou configurada a falha na prestação do 

serviço contratado, incidindo o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Dano Moral. O descumprimento do contrato de transporte ou 

falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de indenizar 

o dano moral causado ao passageiro. Quantum indenizatório reduzido de 

acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em 

situações análogas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70072236508, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 13/06/2017). Grifei. E ainda 

que assim não fosse, a alegação de força maior não elide a 

responsabilidade da demandada. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - 

ATRASO DE VOO POR MAIS DE 5 HORAS – MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE - DEVERES ANEXOS DA EMPRESA AÉREA - DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - VALOR DA CONDENAÇÃO – RAZOABILIDADE 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

ocorrência de atrasos no transporte aéreo de pessoas em função de 

necessidade de manutenção não programada da aeronave, não exonera a 

empresa de fornecer informações corretas e tratamento digno aos seus 

passageiros, permitindo que possam tomar as medidas mais adequadas, 

como desmarcar compromissos ou optar por outra forma de transporte 

visto que o risco da atividade deve ser assumido pela transportadora. A 

responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar 

interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do art. 927 do Código 

Civil, o qual diz que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O valor do dano moral deve 

atender ao aspecto compensatório, mitigando o mal moral, os transtornos 

causados a vítima, levando-se em conta as circunstâncias em que 

ocorreu o evento, a solução dada pela empresa aérea ao problema e as 

suas consequências na vida da apelante. (Ap 157679/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/04/2015, Publicado no DJE 12/05/2015) Assim, caracterizado está o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo 

suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto e por tudo que dos autos 

consta, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, e, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização, por danos morais, a parte autora, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a contar desta 

data. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, intime-se a parte 

recorrida para as contrarrazões. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000019-75.2020.8.11.0011. REQUERENTE: FATIMA CONCEICAO DOS 

REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. DECIDO: Destaca-se que, 

muito embora nos Juizados Especiais Cíveis o acesso seja gratuito em 

primeiro grau de jurisdição, a decisão de extinção do feito condicionada ao 

recolhimento das custas do preparo possui caráter punitivo àquele que 

demanda sem o comprometimento necessário para com a parte contrária e 

o Poder Judiciário. Constatando que a parte ingressou com esta mesma 

ação, anteriormente, e foi condenada ao pagamento de custas, devido a 

contumácia, como requisito para ingressar novamente com a mesma ação 

e não comprovou o pagamento das custas daquela ação (processo: 

1003495-58.2019.8.11.0011) declaro o processo extinto sem julgamento 

do mérito. Ante o exposto, conforme art. 485, IV e § 1º do CPC/15, declaro 

a extinção do feito por falta de comprovação de recolhimento de custas no 

processo 1003495-58.2019.8.11.0011. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P.I.C. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004086-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004086-20.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ CARLOS 

RODRIGUES em desfavor de MUNICÍPIO DE IRASSOL D OESTE MT. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO: Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de relevante, para o 

deslinde da controvérsia, é que a parte autora sustenta que houve 

negativação indevida de seu nome, uma vez que afirma categoricamente, 

como ponto central da demanda, que não foi notificado de título protestado 

em seu nome e que, em 04/06/2019, efetuou o pagamento dos débitos em 

atraso, com a reclamada, proveniente de dívidas de IPTUs, mesmo assim 

foi mantido o protesto, pugnando pela desconstituição e danos morais. A 

Reclamada contestou alegando que o protesto foi legítimo, por atraso no 

pagamento, entretanto a baixa do protesto cabe ao reclamante o qual 

forneceu a carta de anuência. Ora, ficou incontroverso que o pagamento 

foi feito com atraso, não havendo falar em ilegalidade no apontamento do 

débito. Mesmo com a permanência do protesto, após o pagamento aludido, 

forçoso reconhecer que foi fornecida ao autor a carta de anuência. 

Ocorre que é de responsabilidade do devedor, feito o pagamento, 

providenciar a carta de anuência e procurar o Tabelionato de Protestos e 

Títulos para solicitar a baixa do protesto É o que dispõe o artigo 26, §§1º e 

2º da Lei n. 9.492/97, como segue: “Art. 26. O cancelamento do registro 

do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de 

Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento 

protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na impossibilidade de 

apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será 

exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, 

daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por 

endosso translativo. (...)” Logo, para a concessão da reparação 

pretendida, a parte devedora deveria comprovar que procedeu nas 

diligências para o levantamento do protesto, demonstrando nos autos que 

solicitou a carta de anuência e que esta foi negada. O que não ocorreu. 

Pois a reclamada forneceu a carta de anuência para a reclamante. Com 

relação a litigância de má-fé indefiro por se tratar de direito constitucional 

do autor o ingresso da presente demanda. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE, o pedido inicial, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000624-87.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

ALICE GUIMARAES BOTTARO DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR DE OLIVEIRA OAB - SP237556 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000624-87.2020.8.11.0086 

DEPRECANTE: ALICE GUIMARAES BOTTARO DE OLIVEIRA, JOSE 

APARECIDO DE OLIVEIRA DEPRECADO: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS 

Vistos, etc. De proêmio, considerando a determinação da 

Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março de 2020, deixo de designar, por 

ora, a audiência de instrução requisitada. Proceda-se a Serventia com a 

manutenção dos autos em local próprio, sendo que após a regularização 

das atividades os autos deverão vir conclusos para o devido 

agendamento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000329-50.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (REQUERENTE)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000329-50.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA 

REQUERIDO: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000333-87.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO PERES GENEROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000333-87.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ELIO PERES GENEROSO Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000366-77.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CESAT TOIGO (REQUERIDO)

VITOR CESAR TOIGO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000366-77.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL REQUERIDO: VITOR CESAT 

TOIGO, VITOR CESAR TOIGO - ME Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000417-88.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FILHO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000417-88.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SILVA DE ALMEIDA REQUERIDO: BENEDITO 

FILHO DE MORAES Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 24 de março 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000503-59.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000503-59.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL REQUERIDO: RICARDO AUGUSTO DE 

SOUZA E SILVA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 

260 do Código de Processo Civil (instrumento de mandato conferido ao 

advogado, inteiro teor da petição inicial e matrícula do imóvel), oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), autos conclusos para as providências necessárias ao 

praceamento do bem. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de 

servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão constante 

no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 24 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000423-95.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IDINEI RIBEIRO DE SANTA BARBARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIAN ISABELLE DA SILVA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000423-95.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: IDINEI RIBEIRO DE SANTA BARBARA REQUERIDO: GIULIAN 

ISABELLE DA SILVA MOTTA Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000604-96.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LIBARDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LIBARDONI OAB - RS64313B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000604-96.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO JOSE LIBARDONI REQUERIDO: VILSON DELMAR 

THEVES Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 511 de 798



Processo Número: 1000444-71.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORT - EMPREITEIRA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000444-71.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL REQUERIDO: FORT - 

EMPREITEIRA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000588-45.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALMEIDA AMARAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO (REQUERIDO)

Verônica Dalla Corte (REQUERIDO)

PERCI DALLA CORTE (REQUERIDO)

Cesar Antonio Brizot (REQUERIDO)

JOSE AROLDO DANIEL (REQUERIDO)

WALDERI ROGGIA (REQUERIDO)

JOAO DAS DORES BESSA (REQUERIDO)

Angélica Alves Ferreira (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO(A))

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT8677-O (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000588-45.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ALMEIDA AMARAL RIBEIRO 

REQUERIDO: CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO, JOSE AROLDO 

DANIEL, WALDERI ROGGIA, PERCI DALLA CORTE, VERÔNICA DALLA 

CORTE, CESAR ANTONIO BRIZOT, JOAO DAS DORES BESSA, ANGÉLICA 

ALVES FERREIRA Vistos, etc. Ante a ausência do(s) requisito(s) do artigo 

260 do Código de Processo Civil (inteiro teor da petição inicial, da decisão 

judicial, instrumento de mandato conferido ao advogado e comprovante de 

recolhimento das custas processuais), oficie-se ao Juízo Deprecante 

solicitando o suprimento da(s) falta(s). Não sendo apresentada resposta 

ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) solicitado(s), 

cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000597-07.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBASE - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000597-07.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM REQUERIDO: DEBASE - 

ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000499-22.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M C SAMPAIO DE LARA ME (REQUERIDO)

MARCO CESAR SAMPAIO DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000499-22.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO REQUERIDO: M C SAMPAIO DE LARA ME, 

MARCO CESAR SAMPAIO DE LARA Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000512-21.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA RIBEIRO DE ARRUDA (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LIBERATO DE BOMFIM (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000512-21.2020.8.11.0086 

INVENTARIANTE: MILTA RIBEIRO DE ARRUDA INVENTARIADO: MILTON 

LIBERATO DE BOMFIM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000586-75.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO NUNES DE SOUZA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000586-75.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANA MARIANE DA SILVA REQUERIDO: LAURINDO 

NUNES DE SOUZA FILHO Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000356-33.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DE OMENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - SP152399 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA CHRISTIANE GIANNETTA RUY SACCHETT OAB - SP320669 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX APARECIDO PALOMBO TULLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDRE AUGUSTO ROSAN ZIRONDI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000356-33.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA ALVES DE OMENA REQUERIDO: ALEX 

APARECIDO PALOMBO TULLI Vistos, etc. De proêmio, considerando a 

determinação da Portaria-Conjunta N. 247, de 16 de Março de 2020, deixo 

de designar, por ora, a audiência de instrução requisitada. Proceda-se a 

Serventia com a manutenção dos autos em local próprio, sendo que após 

a regularização das atividades os autos deverão vir conclusos para o 

devido agendamento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000446-41.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI LENZI OAB - MT0012982A 

(ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BORSATTI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGNALDO BORSATTI (REQUERIDO)

EDSON BORSATTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000446-41.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS REQUERIDO: EDSON 

BORSATTI & CIA LTDA - EPP, EDSON BORSATTI, AGNALDO BORSATTI 

Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002449-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Santa Rita do Trivelato (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

METODO ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002449-03.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO EXECUTADO: 

METODO ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos, etc. De proêmio, proceda-se a 

serventia com o cumprimento do despacho inicial, com observância ao 

novo endereço informado no Id. 2636825. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000796-97.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

EXECUTADO: CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta proposta pela Cropfield 

Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, em desfavor de Claudecir 

Francisco Cenedese. Após homologado o acordo (Id. 19393770), a parte 

Exequente, no momento que junta a matrícula do imóvel devidamente 

escriturada, pendente apenas da conclusão do registro pelo Cartório de 

Imóveis, pugna pelo arquivamento do feito (Id. 25530670) É o breve relato. 

Fundamento e decido. De início, apesar de a parte Exequente formular tão 

somente o pedido de arquivamento do feito, é certo que a parte Executada 

já cumpriu com o acordado, tanto que os atos restantes são de 

incumbência do Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual é 

desnecessário o prosseguimento do feito. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do novo 

Código de Processo Civil. Custas pela parte Executada e honorários 

advocatícios conforme consta do acordo. Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003072-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OCELIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003072-04.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: OCELIO DA 

SILVA Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal 

proposta pelo Município de Nova Mutum/MT em desfavor de Ocelio da 

Silva. A parte Exequente no Id. 25274231 informa a inexistência de débitos 

em nome da parte Executada e pugna pela extinção do feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. 

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte Executada em custas e honorários advocatícios, tendo em vista que 

a falta de integralização da demanda impede a aplicação do Princípio da 

Causalidade em prol do Exequente. Transitada em julgado esta sentença, o 

que certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se estes autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 

de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002187-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CEZAR CORREIA (REU)

SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002187-53.2019.8.11.0086 Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, visto que da análise perfunctória 

presentes os requisitos. CITE-SE a parte requerida, conforme postulado, 

para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não efetuar o pagamento ou se não forem 

opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o 

título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a 

parte requerida quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas 

processuais (artigo 701, § 1º, CPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000315-66.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SAVANA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRAJAL VEIGA OAB - SP258449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA CARNIATTO GARCIA (REU)

HUGO HENRIQUE GARCIA (REU)

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000315-66.2020.8.11.0086 Vistos. 

Analisando detidamente a petição inicial e os documentos anexos, verifico 

que o valor atribuído à causa está equivocado, assim como a requerente 

não demonstrou o recolhimento do valor das custas e taxas processuais. 

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa nas ações 

possessórias deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo 

autor, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. ART. 535, II, DO CPC. 

AUSÊNCIA DE OFENSA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL 

PRETENDIDO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. 

Improcede a argüição de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal a 

quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre as questões 

fático-jurídicas que delimitam a controvérsia. 2. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da 

causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na 

demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao 

benefício patrimonial pretendido pelo autor. Precedente: REsp n. 

490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 

9.6.2003. 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida". Súmula n. 83 do STJ. 4. Decisão agravada mantida por seus 

próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

612.033/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009) Sendo assim, considerando que 

além da reintegração de posse do imóvel ocupado pelo requerido, a 

requerente pugna também pela declaração de nulidade dos contratos de 

arrendamento e pela condenação dos demandados ao pagamento de 

todos os danos materiais suportados pela AGROPECUÁRIA SAVANA, 

considerando a ausência de pagamento pelos anos de ocupação indevida 

do imóvel rural, o valor da causa deve ser modificado, pois o proveito 

econômico pretendido é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, 

intime-se a requerente para retificar o valor atribuído à causa, assim como 

comprove nos autos o recolhimento das custas e taxas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição, consoante disposto no artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo supraestabelecido 

sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001371-71.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FESTL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCG DOS SANTOS DOCUMENTACAO - ME (REU)

HUMBERTO ALVES CARDOSO (REU)

3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001371-71.2019.8.11.0086 

Partes: JOSE FESTL - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): KATIA DE 

CAMARGO - MT17756/O X 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA - EPP e outros (2) - Assunto: PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação vigente, dos artigos 350 e 351 

do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, considerando a tempestividade da(s) 

contestação(ões) apresentada(s), IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte AUTORA, por seus advogados, para, querendo, impugná-la(s) no 

prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002830-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002830-11.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não carreou aos autos 

seu comprovante de endereço, documento fundamental no caso em 

apreço, visto que se trata de critério definidor da competência referente 

aos feitos de natureza previdenciária. Dessa forma, intime-se o patrono do 

requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo 

Civil, emendar a inicial, trazendo aos autos seu comprovante de endereço, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. NOVA MUTUM, 24 de março de 2020. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003009-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003009-76.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que a perita nomeada anteriormente não reside mais neste 

Estado da Federação, NOMEIO como perito para atuar na hipótese em 

epígrafe o médico João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no 

endereço situado à Rua Barão de Melgaço, n°. 2754, Edifício Work Tower, 

sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT ou Estrada da Guarita s/n, Condomínio 

Terra Nova, casa 327, em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903; email: 

joao_bacan@yahoo.com.br, celular: 065 99601-1639. Intime-se o perito 

nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

aceite ou não da nomeação. A título de remuneração, fixo os honorários 

periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que fixo de acordo com a 

resolução 232/2016 - CNJ, considerando que a requerente é beneficiária 

da gratuidade da justiça, considerando que é o único médico que aceita a 

realização das perícias médicas determinadas nesta Comarca, não 

obstante o fato de residir em outra cidade. Em seguida, intimem-se as 

partes para se manifestar acerca desta nomeação, cumprindo o disposto 

no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a vinda 

aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do CPC. Intime-se a 

parte autora para se a manifestar acerca da contestação juntada pelo 

INSS, assim como sobre os documentos que a acompanham, no prazo de 

15 (quinze) dias. Em seguida, tornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 24 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002263-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY SIQUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002263-14.2018.8.11.0086 

Partes: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - MT10416-O, JURACY PERSIANI - MT24536/O, PABLO JOSE 

MELATTI - MT11096-O, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - MT9020-O, 

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA - MT23880/O X SIDNEY 

SIQUEIRA DE OLIVEIRA - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado, para 

que fique ciente da certidão Negativa do Oficial de Justiça de 

ID.22699334., requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001472-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DUTRA DOS SANTOS (REU)

JOSE AUGUSTINHO PETRI & CIA LTDA - ME (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001472-45.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): ANDRE 

DE ASSIS ROSA - MT19077-A X JOSE AUGUSTINHO PETRI & CIA LTDA - 

ME e outros - Assunto: MONITÓRIA (40) CERTIFICO E DOU FÉ que 

decorreu "in albis" o prazo da citação e, até a presente data, o(s) 

Requerido(s) não comprovou nos autos o pagamento do débito e nem 

aportou nesta secretaria os respectivos Embargos Monitórios, assim, 

IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora para promover o 

regular andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000668-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COSSUL & COSSUL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN RICARDO SELVA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000668-43.2019.8.11.0086 

Partes: COSSUL & COSSUL LTDA - ME - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

PAULO DE ALMEIDA VILELA - MT0009538A X IVAN RICARDO SELVA E 

CIA LTDA - ME - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o prazo da citação e, até a 

presente data, o Requerido não comprovou nos autos o pagamento do 

débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos Embargos à 

Execução, assim, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

promover o regular andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002188-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELITA CASTRO DE ABREU BERTOLLO (EXECUTADO)

NEAN CARLOS BERTOLLO (EXECUTADO)

VANDERLEI BERTOLLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu "in albis" o prazo para manifestação 

acerca da Certidão negativa do Oficial de Justiça de ID: 17974144, bem 

como, da INTIMAÇÃO para que providencie o pagamento da diligência no 

valor de “R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)”, razão pela qual, 
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nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Nova Mutum,24 

de março de 2020. LUCIO SOUZA DE ANDRADE Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001664-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE ALTENHOFER (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001664-75.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): BRUNO 

HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-D X FRANCIANE 

ALTENHOFER - Assunto: MONITÓRIA (40) Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. Em sendo em comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da 

diligência deverá ser emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002538-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002538-60.2018.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822 X ANA LUCIA DE OLIVEIRA 

- Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado, para que fique ciente da certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de ID.22897342, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002100-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIMARA APARECIDA DO PRADO (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002100-34.2018.8.11.0086 

Partes: SICREDI CENTRO NORTE - ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ANDRE DE ASSIS ROSA - MT19077-A X NILCIMARA APARECIDA DO 

PRADO - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID.22901774, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002218-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSSON LUIZ GREGORY (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002218-10.2018.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - DF21822 X GEFERSSON LUIZ 

GREGORY - Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado, para que fique ciente da certidão 

Negativa do Oficial de Justiça de ID.22907066, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001078-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMILDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001078-04.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MT13994-A X JOSE 

ROMILDO PEREIRA DA SILVA - Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) 

Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID.22902508, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 602-37.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Delci Conte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

 Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença de fl. 289, uma 

vez que o feito não deve ser extinto pelo pagamento, posto que o autor 

comprovou a quitação de débitos de IPTU (fls. 265/282), somente para 

evitar o acolhimento do pedido de compensação feito pelo Município à fl. 

257.

Desse modo, desconstitua-se a penhora no rosto do autos, conforme 

ofício de fl. 254 e decisão judicial de fl. 255.

 Cumpra-se as determinações contidas na decisão de fl. 253.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73612 Nr: 2131-47.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Climatizadores União Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Terra - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:PR 

15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 3245-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo do Edital de fl. 65, 

disponibilizado no DJE nº 10589, de 01/10/2019 e publicado no dia 

02/10/2019, para a parte requerida apresentar Embargos ou comprovar 

nos autos o pagamento do débito. Nos termos da legislação vigente, e do 

art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora a 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29130 Nr: 2023-96.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Medeiros, Olivia Laurentina de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor dos ofícios 

requisitórios retro expedidos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 3074-35.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Adriano Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo de intimação de fls. 83 retro, 

disponibilizada no DJE nº 10624, de 22/11/2019 e publicada no dia 

25/11/2019, sem a manifestação da(s) parte(s) autora. Ato contínuo, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que enteder 

de direito, no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52402 Nr: 3417-31.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Witts dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:OAB/MT 16.555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da citação retro, razão 

pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52668 Nr: 210-87.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Peinado Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Dias Rocha, F' NA E-OURO GESTÃO 

DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo do edital de citação de 

fl. 222, disponibilizado no DJE nº 10609, de 30/10/2019 e publicado no dia 

31/10/2019, e, até a presente data, o Requerido não comprovou nos autos 

o pagamento do débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos 

Embargos Monitórios, assim, IMPULSIONO estes autos para intimar a parte 

autora para promover o regular andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52692 Nr: 234-18.2012.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gustavo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVAIR DA SILVA FERREIRA, Cpf: 

00337585148, Rg: 1.299.629-7, brasileiro(a) e atualmente em local incerto 

e não sabido ANDRE DE NORONHA SOUZA, Cpf: 05069274155, Rg: 

2.482.725-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 24 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53828 Nr: 1328-98.2012.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1
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 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo do edital de citação de 

fl. 155, disponibilizado no DJE nº 10597, de 11/10/2019 e publicado no dia 

14/10/2019, e, até a presente data, o Requerido não comprovou nos autos 

o pagamento do débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos 

Embargos Monitórios, assim, impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora para promover o regular andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73192 Nr: 1712-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:MT 16.243-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73193 Nr: 1713-12.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando V. Mesquita Char - 

OAB:MT 16.243-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu(s) advogado(s), para apresentar contestação a 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor da decisão de fls. 

86/87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85749 Nr: 2402-85.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Sutil, Oselia Fernandes Sutil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anízio Rachid Jaudy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85913 Nr: 2491-11.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete de Fatima Fiel A Storti, Artesul Ind. De 

Artefatos de Cimento Ltda. - Me, SELMO JOSE STORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo de intimação de fls. 54 retro, 

disponibilizada no DJE nº 10550, de 06/08/2019 e publicada no dia 

07/08/2019, sem a manifestação da(s) parte(s) autora. Ato contínuo, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que enteder 

de direito, no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92789 Nr: 1715-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2015-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Mendes Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo do edital de citação de 

fl. 149, disponibilizado no DJE nº 10542, de 25/07/2019 e publicado no dia 

26/07/2019, e, até a presente data, o Requerido não comprovou nos autos 

o pagamento do débito e nem aportou nesta secretaria os respectivos 

Embargos Monitórios, assim, impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora para promover o regular andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85171 Nr: 2549-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Mertens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor dos ofícios 

requisitórios retro expedidos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90935 Nr: 520-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 
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458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor dos ofícios 

requisitórios retro expedidos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 3962-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82470 Nr: 4563-05.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110685 Nr: 6316-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chaves Comércio e Representação de 

Produtos Agrícolas LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CHAVES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, CNPJ: 01831662000176. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de CHAVES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 297/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 5.146,52 - Valor Atualizado: R$ 4.678,71 - Valor 

Honorários: R$ 467,81

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado CHAVES 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP 

está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este 

juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que a 

mesma seja citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Camilla Letícia 

Rodrigues da Silva, digitei.

Nova Mutum, 24 de março de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000415-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALBERTO ALVES (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000415-55.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C DESPEJO proposta por E. L. 

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA/ME (DGM IMOBILIÁRIA) em face de 

RODRIGO ALBERTO ALVES e NAILA NORD, todos devidamente 

qualificados nos autos. Com a exordial, trouxe os documentos de ID nº 

18292786, 18292895, 18292895, 18292896, 18292899, 18292905, 

18293200, 18293203, 18293221, 18292920, 18292919, 18294895 e 

18294897. No ID nº 21227418, proferida decisão na qual foi deferida a 

antecipação de tutela para determinar a intimação da parte requerida para 

que desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

despejo, podendo dele se ver livre se neste prazo efetuar o depósito 

judicial da totalidade dos aluguéis devidos, incluídas as multas contratuais, 

juros, custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do 

débito, nos termos do artigo 62, II do Código de Processo Civil, 

condicionado o cumprimento ao depósito da caução prevista no artigo 59, 

§ 1º, da Lei nº 8.245/91. O requerente apresentou caução nos ID’s nº 

21850800, consistente em um imóvel registrado sob a matricula nº 38.846 

do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, cuja caução foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 519 de 798



aceita como idônea, conforme se vislumbra da decisão de ID nº 22398588. 

Termo de caução assinado no ID nº 22976555. Comprovada a averbação 

do termo de caução no ID nº 23786645. Certidão negativa de intimação do 

requerido no ID nº 24995800. O autor apresentou manifestação no ID nº 

25248936, pleiteando pela imissão dos autores na posse do imóvel, com 

fulcro no artigo 66 da Lei 8.245/91, posto que o imóvel foi abandonado 

após o ajuizamento da ação. Vieram os autos conclusos. É o relato. 

Decido. O pleito do autor para se imitir na posse do imóvel merece 

acolhimento. Explico. Sobre o tema, o artigo 66 da Lei de Inquilinato assim 

dispõe: “Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o 

locador poderá imitir-se na posse do imóvel.” Desta feita, para a 

concessão da tutela de urgência para imissão do autor na posse do imóvel 

é imprescindível a demonstração dos requisitos indicados pelo artigo 300, 

do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em apreço, está demonstrado os elementos que evidenciam a 

probabilidade de do direito, em decorrência da prova da relação contratual 

(ID nº 18293200), demonstração da falta de pagamento (ID nº 18293203), 

além da comprovação do abandono do imóvel após o ajuizamento da ação. 

Presente também o fundado receio do dano irreparável consistente no 

eventual crescimento ilimitado do débito com a requerente impossibilitada 

de usufruir de sua propriedade de forma efetivamente rentável, bem como 

em decorrência do risco de proliferação de doenças dada a situação de 

abandono do imóvel, conforme documentos carreados no ID nº 25248939, 

25249391, 25249393, 25249395, 25249398, 25249402, 25249406, 

25249408, 25249411, 2524941325249417, 25249418, 25249420, 

25249422, 25249424, 25249425, 25249427, 25249429, 25249430, 

25249433, 25249435, 25249437, 25249440, 25249842, 29639631 e 

29641554. Nessa toada é o entendimento da jurisprudência dos tribunais 

pátrios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. 

TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE POR ABANDONO DO IMÓVEL. 

VIABILIDADE. PROVA CABAL. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. A 

imissão na posse de imóvel objeto de contrato de locação, em face do 

abandono pelo locatário, depende da apresentação de prova cabal da 

intenção do locatário de não mais se utilizar do imóvel, bem como da 

ausência física do inquilino e dos demais ocupantes - hipótese, aqui, 

verificada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, 

Nº 70074324757, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 06-12-2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM 

COBRANÇA. ABANDONO DO IMÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA 

POSSE. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CARACTERIZADA. AUSENTE 

PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO 

REFORMADA. Confirmada tão somente a desocupação do imóvel, ante o 

teor das conversas realizadas entre locador e locatários, ausente 

qualquer prova da entrega das chaves, é possível dizer que o proprietário 

não foi plenamente restituído no poder de uso e gozo do bem. Devida, 

portanto, a expedição de mandado de imissão na posse. Hipótese em que, 

a despeito da falta de enquadramento aos incisos do art. 59, §1º, da Lei 

8.245/91, faz-se possível a imissão liminar na posse, dada a desocupação 

do imóvel pelos agravados. Art. 66 da Lei de Locações. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70076841113, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

Kraemer, Julgado em: 28-02-2019) Desse modo, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para que o autor seja imitido na posse 

do imóvel objeto do contrato de locação de imóvel de ID nº 18293200, nos 

termos do artigo 300, § 1º e 2º do Código de Processo Civil c/c artigo 66 

da Lei º 8.245/91. Consigno que a caução já fora prestada no ID nº 

22976555. Intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado do requerido, a fim de que possa ser citado 

acerca do teor da presente ação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Mutum, 24 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002326-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002326-05.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO 

PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por MARIA MARTA 

LIMA SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente ser 

pessoa portadora de quadro de depressão e ansiedade, além de ter 

ataques epiléticos, por isso não conseguiria trabalhar, de modo que a 

renda familiar seria insuficiente para a manutenção de todos. A requerente 

postulou na seara administrativa a concessão do benefício, entretanto, foi 

indeferido administrativamente, porque a autarquia previdenciária informou 

que a renda familiar per capta seria igual ou superior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. Assim, postulou pela concessão da tutela provisória de 

urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consubstanciada na determinação para que INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS proceda à implantação do benefício em seu 

nome. No ID nº 26039504, foi indeferido o requerimento para concessão 

da tutela de urgência, determinada a citação do requerido e antecipada a 

perícia médica, oportunidade em que foi nomeado o perito JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN para a realização desta. A parte requerente 

apresentou embargos de declaração no ID nº 27246493, alegando erro 

material naquele decisum. No ID nº 27255517, certidão de intempestividade 

dos embargos de declaração. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 27526568, tendo juntado o documento de ID nº 

27526569. O requerente apresentou impugnação à contestação no ID nº 

28314448. Laudo pericial carreado aos autos no ID º 30066427. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

verifico que os embargos foram interpostos intempestivamente, conforme 

certidão de ID nº 27255517, de modo que deixo de conhecê-los. Todavia, 

considerando que os erros materiais podem ser reconhecidos de ofício 

pelo magistrado, a teor do disposto no artigo 494, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como que a decisão de ID nº 26039504 está eivada de 

erro material, retifico a mencionada decisão onde se lê: “Cuida-se de ação 

previdenciária para concessão do benefício assistencial previsto na Lei 

Orgânica de Assistência Social promovida pela requerente LUZIA 

BORGES DA SILVA, figurando no polo passivo o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos já qualificados nos autos.” Passa-se a 

se ler: “Cuida-se de ação previdenciária para concessão do benefício 

assistencial previsto na Lei Orgânica de Assistência Social promovida pela 

requerente MARIA MARTA DA SILVA LIMA, figurando no polo passivo o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos já qualificados 

nos autos.” No mais, mantenho-a incólume por seus próprios baldrames. 

Cumpra-se a decisão de ID nº 26039504, mormente no que concerne à 

intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial, bem 

como a realização de estudo social. Ao final, conclusos para deliberação. 

Às providências. Nova Mutum, 24 de março de 2020. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MARIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 
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C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000408-63.2019.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por 

VALDECIR MARIANO DE OLIVEIRA em face de BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Postula o requerente pela concessão de 

assistência judiciária gratuita. No ID nº 18782177, determinada a emenda à 

inicial para a comprovação da situação de hipossuficiência ou 

recolhimento do valor das custas processuais. O autor emendou a inicial 

juntando aos autos os documentos de ID nº 22182050 e 26254445. Vieram 

os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Analisando as condições pessoais do requerente, tenho que o pleito de 

assistência judiciária gratuita merece ser indeferido. Explico. Em que pese 

a parte requerente ter alegado que não possui condições financeiras de 

arcar com às custas processuais, verifico situação diversa pelos 

documentos jungidos no ID nº 22182050, notadamente que o requerente 

tem renda média de R$ 2.875,34 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco 

reais e trinta e quatro centavos), além de que a presente inicial versa 

sobre um veículo Chevrolet Cobalt, ano 2016, o qual possui valor de R$ 

38.000,00 (trinta e oito mil reais). Ainda, a requerente está sendo 

patrocinado por advogados particulares, o que demonstra o mínimo de 

condição financeira. Tudo tem um custo, assim como o processo judicial. 

Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes 

e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados. A 

maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, 

pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é 

cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja 

ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas 

processuais, a não ser que comprove que não possui condições 

econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos. Desta 

forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente VALDECIR MARIANO DE OLIVEIRA, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude da parte autora não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. NOVA MUTUM, 24 de 

março de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001889-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDENOR FRANCISCO TORRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001889-61.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: HUGO HENRIQUE GARCIA 

EXECUTADO: LAUDENOR FRANCISCO TORRES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cumprimento de Sentença Homologatória, com cobrança de 

astreintes com pedido liminar, ajuizada Hugo Henrique Garcia, em face de 

Laudenor Francisco Torres, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra o autor que ingressou com ação de reparação de danos 

em face do requerido, tendo nestes autos pactuado acordo em que o 

requerido se comprometeria a quitar algumas parcelas referentes a 

aquisição de veículo, bem como efetuar a transferência deste para a sua 

titularidade. Todavia, afirma o autor que o requerido não cumpriu com o 

acordado e, com o veículo em seu nome, está gerando diversas 

cobranças relativas aos impostos. Assim, pretende em sede de 

concessão de liminar a expedição de ofício ao DETRAN para que este 

proceda com a transferência do veículo para o nome do requerido, em 

sede de tutela antecipada de forma subsidiária, seja o requerido compelido 

a efetuar a transferência do veículo pretendido, como também o 

pagamento dos valores devidos. Com a inicial vieram documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Indefiro o pedido para Oficiar diretamente ao Detran/MT para fins de 

transferência do veículo, pela impossibilidade de fazê-lo, por haver 

restrições de transferência do veículo efetuada por três juízes, além de 

alienação fiduciária. O exequente deve demonstrar em 15 dias que não há 

mais alienação fiduciária sobre o veículo, após, será analisada a 

possibilidade de transferência.Os documentos de ID 22404140 são de 

2014 e não se prestam a demonstrar a baixa do gravame referente a 

alienação fiduciária. Assim, determino que o exequente, em 15 dias, 

demonstre que o veículo não se encontra alienado fiduciariamente, 

possibilitando a análise de item "a". De igual modo, cite-se a parte 

Executada por AR para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de multa de 10% do valor executado. Por fim, após cumprido o estipulado, 

DETERMINO seja extraído dos autos tal cumprimento de sentença e levado 

aos autos físicos n. 708/2009, Código n. 44366, procedendo o 

desarquivamento deste. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSAMA ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000947-97.2017.8.11.0086 Reclamante: Elissama Alves Costa 

Reclamada: Banco Bradescard S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de 

Embargos de Declaração interposto sob id n. 16436005 por Elissama 

Alves Costa, ora Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 

16216532 padeceria do vício da omissão. Os Embargos Declaratórios não 

devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Infere-se que a 

Embargante, por discordar da fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 
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535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Ressalto que era dever 

da parte Embargante comparecer à audiência designada (art. 51, inciso I 

da Lei 9.099/95), sob pena de extinção do processo e condenação em 

custas na forma do Enunciado n. 28 do FONAJE. Ainda, não há o que se 

falar em afastar a condenação em custas processuais, posto que o 

aludido Enunciado prevê que havendo extinção do processo ante 

ausência do autor em qualquer das audiências, é necessária a 

condenação em custas. Portanto, a sentença foi clara em seus termos, 

não havendo falar em omissão do julgado. Assim, inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração interposto sob id. n. 16436005, mantendo 

inalterada a r. sentença id. sob id. 16216532 tal como concebida. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137068 Nr: 853-64.2020.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darlan Manoel dos Santos, Jerlan Jose dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136839 Nr: 698-61.2020.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo, João Alencar Soares, Anailton dos 

Santos, Everton Cassiano Nogueira dos Santos, Thainleminy Blenna de 

Souza Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Vieira da Silva Melo - 

OAB:AL 17.388, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183, Ivonir 

Alves Dias - OAB:MT 13.310, JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - 

OAB:16559/O, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 (...) Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão 

que decretou a segregação provisória do indiciado e, por essa razão, em 

consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de 

Everton Nogueira dos Santos. Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 

16 de março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, também valerá a presente decisão como mandado de intimação, a 

fim de facilitar aos servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das 

decisões proferidas. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137282 Nr: 979-17.2020.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João David Barreto da Silva, Renata Suellen 

Costa Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, José Carlos Pereira - OAB:11.810/MT, Lussivaldo 

Fernandes de Souza - OAB:MT 10.186

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132923 Nr: 4223-85.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Maia Broeto Nunes - 

OAB:MT 23.948, Matheus Ferreira de Arruda - OAB:MT 27.003

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR 

o réu MOACIR BUENO DE OLIVEIRA, devidamente qualificado às fls. 03 

dos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, pela prática do crime previsto pelo artigo 217-A do Código 

Penal, e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade da 

sentença.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado ou encerrados os 

recursos em segunda instância, expeça-se guia de execução penal 

definitiva ou provisória conforme o caso, e instaure-se o respectivo 

processo de execução penal, a ser remetido ao Juízo da Vara de 

execuções penais onde o réu tenha domicílio.Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Juízo de 

seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).Após, não 

havendo pendências, arquivem-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Elias de Souza, Marcelo Fernando 

Vortmann Fabrin, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 

OAB:MT

 Vistos. .Por todo o exposto, tenho que outras medidas previstas no art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 522 de 798



319 do CPP não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação, 

nos termos do art. 282, incisos I e II do mesmo códex, nem seriam capazes 

de acautelar o meio social, razão pela qual, em consonância com o 

parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Gilson Alexandre 

de Souza. Considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da 

vítima Eurico Roberto de Souza, e, por tratar-se de testemunha comum, 

também arrolada pelos acusados Marcelo Fernando Vortmann, Claudionor 

Souza Silva e Gentil Elias de Souza, intimem-se as defesas dos referidos 

acusados via DJE para que, no prazo de 05 dias, se manifestem quanto à 

certidão de fls. 457v°, informando que não foi possível proceder a 

intimação da vítima, vez que “ela voltou a trabalhar como caminhoneiro e 

está em viagem, sem data prevista para retorno”, sob pena de preclusão. 

Sem prejuízo, nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 

2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o 

interrogatório dos acusados, para o dia 12 de maio de 2020 às 

17h00min.Ainda nos termos da Portaria supracitada, valerá a presente 

decisão como mandado de intimação, a fim de facilitar aos servidores da 

Secretaria Judiciária o cumprimento das decisões proferidas. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136839 Nr: 698-61.2020.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo, João Alencar Soares, Anailton dos 

Santos, Everton Cassiano Nogueira dos Santos, Thainleminy Blenna de 

Souza Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Vieira da Silva Melo - 

OAB:AL 17.388, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183, Ivonir 

Alves Dias - OAB:MT 13.310, JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS - 

OAB:16559/O, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos. (...).Assim, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso 

revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, 

uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação 

contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP. Com essas 

considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a 

segregação provisória do indiciado e, por essa razão, em consonância 

com o parecer ministerial, MANTENHO a prisão preventiva de Everton 

Nogueira dos Santos. Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de 

março de 2020, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

também valerá a presente decisão como mandado de intimação, a fim de 

facilitar aos servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das 

decisões proferidas. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137143 Nr: 899-53.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Silvestre de Oliveira, Adenilson Rodrigues 

Pinheiro, VALDIR DE SOUSA GARCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos. (...), REVOGO a prisão preventiva decretada em face do réu Jairo 

Silvestre de Oliveira, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas 

cautelares alternativas:a (...)o.Valerá a presente decisão como alvará de 

soltura, salvo se por outro motivo o autuado estiver preso, sem prejuízo 

das devidas atualizações no sistema BNMP 2.0 pelo gestor judiciário. 

Cientifique-se o acusado de que o descumprimento de qualquer uma das 

medidas cautelares alternativas à prisão ora impostas, ensejará a 

revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos 

termos do art. 312, Parágrafo único, do CPP.Oficie-se ao DETRAN para 

que suspenda as demais categorias da CNH do acusado, mantendo 

apenas a “A” e “B”. Em tempo, por verificar que não estão presentes 

circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos 

do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e, ainda, por 

inexistirem outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.Assim, designo o dia 26 de outubro de 2020, 

às 17h45min, para realização da audiência de instrução e

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA SPOHR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000674-78.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

REQUERIDO: MARCIA APARECIDA SPOHR Vistos. Intime-se a parte 

requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca do 

petitório da parte autora - ID 27623607. Após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000428-82.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DA SILVA (AUTOR(A))

CAROLINA CHAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE MOREIRA ROSA (REU)

DESCONHECIDOS/INDETERMINADOS (REU)

LUCIMAR TAVARES SANTANA (REU)

JOSE FERNANDES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000428-82.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): VALDECI VILELA DA SILVA, CAROLINA CHAVIER DA SILVA 

REU: DESCONHECIDOS/INDETERMINADOS, DONIZETE MOREIRA ROSA, 

JOSE FERNANDES DE SOUZA, LUCIMAR TAVARES SANTANA Vistos. 

VALDECI VILELA DA SILVA e CAROLINA XAVIER DA SILVA interpuseram 

Embargos de Declaração em face da decisão de ID. 2452201, alegando, 

em síntese, que o Juízo incorreu em erro ao confundir José Fernandes de 

Souza com Donizete Moreira Rosa, bem como que houve omissão na 

apreciação de pedido subsidiário ao pedido liminar de reintegração de 

posse afeto ao rito especial, para o caso do não preenchimento dos 

requisitos do art. 561 do CPC, pedido de tutela provisória na forma do art. 

300 e ss. do CPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Da análise dos autos, tenho que assiste razão parcial à parte 

autora, no que tange somente à confusão do nome dos Requeridos,fato, 

porém, que não tem o condão de modificar em nada a decisão objurgada, 

já que a própria parte autora manifestou-se no sentido de, ao invés de 

excluir Donizete Moreira, pela inclusão no polo passivo de outra pessoa, a 

saber, justamente José Fernandes de Souza, tendo este Juízo 

determinado a citação de ambos. Por outro lado, no que se refere à 

alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário, não há o que se 

reparar, tendo em vista que a decisão foi clara e observou todos os 

pedidos da parte autora, afirmou-se o seguinte: "Não obstante os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 523 de 798



argumentos da parte autora, os documentos não demonstram a existência 

do esbulho, muito menos a data em que teria acontecido, sendo 

necessária, portanto, dilação probatória para a correta aferição da 

dinâmica dos fatos noticiados na inicial". Ora, se houve menção expressa 

de que os documentos não demonstram a existência do esbulho, por óbvio 

falta o requisito da probabilidade do direito para se conceder tutela de 

urgência prevista no art. 300 do CPC, e por tais razões, não há que se 

falar em omissão. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para 

reconhecer erro material quanto ao nome dos requeridos na decisão ID. 

2452201, fato que não influencia em nada o "decisum", de molde, que, 

quanto às demais alegações, mantenho a decisão outrora proferido em 

seus exatos termos, o que faço com arrimo no art. 1.022 e ss. do Código 

de Processo Civil. Intimem-se a parte autora. Cumpra-se as demais 

deliberações da decisão de ID 2452201. Nova Xavantina, 24 de março de 

2020. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-93.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000328-93.2020.8.11.0012 REQUERENTE: ROSANGELA VIEIRA LIMA 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Trata-se de 

Ação Previdenciária proposta por ROSANGELA VIEIRA LIMA , em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe. Considerando os 

documentos acostados aos autos pela parte autora, verifico que foram 

preenchidos os requisitos legais. Assim, forte na competência excepcional 

do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial. No que 

tange ao pleito de tutela de urgência, vale destacar que para sua 

concessão necessária a demonstração da probabilidade do direito e o 

perigo de dano. Na hipótese, a probabilidade do direito se encontra 

lastreada nos documentos que acompanham e peça inaugural, 

notadamente os laudos médicos, que atestam a situação de incapacidade 

da parte autora. O perigo de dano, por seu turno, é inerente à natureza do 

direito discutido, uma vez que a verba paga pela autarquia previdenciária 

tem caráter de verba alimentar. Com efeito, privar a parte da percepção 

dos alimentos durante o curso do processo é vilipendiar seus direitos 

mínimos existências, circunstância que não pode ser admitida pelo 

Judiciário, tampouco estimulada. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

o fim de DETERMINAR a imediata implantação do benefício previdenciário 

em tela, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação de 

multa diário no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o importe 

máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que faço com arrimo no art. 

300 do Código de Processo Civil. Com efeito, visando dar regular 

processamento ao feito, imperiosa a observância do que vaticina a 

Recomendação n.º 1/2015 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos: Art. 

1º Recomendar aos Juízes Federais e aos Juízes de Direito com 

competência previdenciária ou acidentária, nas ações judiciais que visem 

à concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença 

e auxílio-acidente e dependam de prova pericial médica, que: I - ao 

despacharem a inicial, considerem a possibilidade de, desde logo, 

determinarem a realização de prova pericial médica, com nomeação de 

perito do Juízo e ciência à parte Autora dos quesitos a ele dirigidos, 

facultando-se às partes a apresentação de outros quesitos e indicação de 

assistentes técnicos, e, se possível, designando data, horário e local para 

o ato; II - a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja 

realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal; III - priorizem a concentração das perícias, viabilizando a 

participação da assistência técnica das partes; IV - também ao despachar 

a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer juntar aos autos 

cópia do processo administrativo (incluindo eventuais perícias 

administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias médicas realizadas. Ademais, infere-se dos presentes autos 

que o direito discutido reveste-se de natureza indisponível, cujo efeito 

processual mais evidente é a impossibilidade de autocomposição entre as 

partes litigantes, de molde a ser inaplicável o art. 334, do Código de 

Processo Civil. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, NOMEIO 

como perito judicial, independentemente de compromisso, o NOMEIO como 

médico perito Dr. Rhaymysom Jasmy Gomes Abreu, com endereço 

profissional no Hospital Municipal de Nova Xavantina – MT, devendo o 

mesmo ser intimado pessoalmente desta nomeação para conhecimento, 

devendo informar data para realização da respectiva perícia médica e, em 

seguida, apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

respondendo impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos 

autos. Desde já fixo a título de honorários periciais o importe de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais). Em tempo, DETERMINO ainda a realização de 

Estudo Socioeconômico com a parte autora Com a juntada dos laudos, 

CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com 

a remessa dos autos para, querendo contestação a presente demanda e, 

na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar 

acerca do laudo pericial. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial. Faculta-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, CPC). 

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

providências. Nova Xavantina/MT. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito ANEXO - QUESITOS UNIFICADOS RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, 

DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE 

PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - 

DADOS GERAIS DO PROCESSO a) Número do processo b) Juizado/Vara II 

- DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A) a) Nome do(a) autor(a) b) Estado 

civil c) Sexo d) CPF e) Data de nascimento f) Escolaridade g) Formação 

técnico-profissional III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exame b) 

Perito Médico Judicial/Nome e CRM c) Assistente Técnico do INSS/Nome, 

Matrícula e CRM (caso tenha acompanhado o exame) d) Assistente 

Técnico do Autor/Nome e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - 

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada b) 

Tempo de profissão c) Atividade declarada como exercida d) Tempo de 

atividade e) Descrição da atividade f) Experiência laboral anterior g) Data 

declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME 

CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) 

Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/ incapacidade. d ) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) 

periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou 

atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos 

quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito 

anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou 

temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início da(s) 

doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 
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esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE Quesitos 

específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos 

em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende o recebimento de 

auxílio-doença: a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação 

funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? 

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de 

trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente 

causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se 

o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar. c) O(a) 

periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que 

causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? d) 

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades 

encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas 

funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não 

passíveis de cura? e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força 

muscular está mantida? f) A mobilidade das articulações está preservada? 

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das 

situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999? h) Face à 

sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade 

laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) 

impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido 

para o exercício de qualquer atividade? VII - ASSISTENTE TÉCNICO DA 

PARTE AUTORA: EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado 

o exame) VIII - ASSISTENTE TÉCNICO DO INSS: EVENTUAIS 

DIVERGÊNCIAS (caso tenha acompanhado o exame) Local e Data 

Assinatura do Perito Judicial Assinatura do Assistente Técnico da Parte 

Autora (caso tenha acompanhado o exame) Assinatura do Assistente 

Técnico do INSS (caso tenha acompanhado o exame) Noxa Xavantina/MT, 

24 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000326-26.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONY ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000326-26.2020.8.11.0012 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU REQUERIDO: DIONY ROMARIO RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos. Analisando detidamente os autos verifico que a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas judiciais respectivas, razão pela qual 

DETERMINO a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

EMENDE A INICIAL, trazendo à colação o comprovante de recolhimento da 

Guia de Arrecadação, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Xavantina, 24 de março de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000013-02.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MONICA FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

MARCIA APARECIDA SPOHR (REQUERENTE)

MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000013-02.2019.8.11.0012 REQUERENTE: LEONY ALVES DE OLIVEIRA e 

outros (3) REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Cuidam 

os autos de Ação Ordinária, visando a regularização/incorporação à 

remuneração de Índice da URV - Lei 8.880/1994, ajuizada por LEONY 

ALVES DE OLIVEIRA e outros (3) em face de MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA, todos devidamente qualificados nos autos. Deferido os 

benefício da gratuidade de justiça. Conforme se infere do encarte 

processual, o procedimento seguiu seu curso regular, tendo sido 

respeitados os princípio do devido processo legal e do contraditório e 

ampla defesa. Apresentada a contestação com preliminar de inépcia da 

inicial. Devidamente intimada para, querendo, apresentar réplica, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Os autos vieram-me 

conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. O requerido alega 

em preliminar, inépcia da inicial, sustentando ausência de dados completos 

sobre o período ora alegado na própria situação fática, descrevendo fatos 

genéricos. Não obstante, a parte autora afirma de forma clara que, com a 

conversão de cruzeiros reais e URV gerou uma diferença remuneratória, 

o que perfaz em 11,98 (onze inteiros e noventa e oito por cento). Nestes 

termos não há cerceamento de defesa, já que todas as informações 

acerca do período ora alegado se encontram também na posse do 

requerido, detentor de todas as informações necessárias e suficientes 

para embasar sua defesa. Desta forma, refeito a preliminar vindicada. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido o preenchimento dos requisitos 

necessários para a incorporação à remuneração do reajuste à título de 

URV. Em honegame ao princípio da cooperação, intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir (se assim o quiserem). Noxa Xavantina/MT, 24 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-47.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENSARI MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000301-47.2019.8.11.0012 REQUERENTE: GENSARI MARTINS 

RODRIGUES REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA, ajuizada por GENSARI MARTINS RODRIGUES em face de 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Com o recebimento da inicial, foi deferido o pedido 

de justiça gratuita. Audiência de conciliação restou prejudicada em virtude 

do Ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela presidente do 

NUPEMEC-TJMT, solicitando aos juízes de direito colaboração com os 

Centros de Conciliação, no sentido de não procederem à remessa de 

todos os feitos ao CEJUSC para realização da audiência inaugural. 

Conforme se infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu 

curso regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo 

legal e do contraditório e ampla defesa. Apresentada a contestação com 

preliminares, e por consectário, a réplica da parte autora. Os autos 

vieram-me conclusos para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. Quanto ao 

pleito de inclusão da Seguradora Líder no pólo passivo da ação, vale dizer 

que qualquer seguradora que compõe o consórcio de seguradoras do 

seguro obrigatório tem legitimidade para responder pelo pagamento da 
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indenização referente ao seguro DPVAT, mesmo que o adimplemento 

parcial tenha sido efetuado por seguradora diversa, cabendo a escolha a 

parte autora. Portanto, não há que se falar em litisconsórcio passivo 

necessário. No que tange a alegação de inépcia da inicial, a parte 

requerida se insurge quanto a ausência de boletim de ocorrência, contudo, 

entendo que tal preliminar não merece prosperar, haja vista ser 

prescindível a juntada de Boletim de Ocorrência aos autos, se o acidente 

puder ser constatado através de outros meios de prova. No caso, nota-se 

que a Seguradora contesta o mérito da pretensão indenizatória, ainda que 

ausente o respectivo documento, evidenciando, portanto, resistência à 

pretensão e o interesse de agir da parte postulante. Rejeito, assim, a 

preliminar ventilada. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, diante da ausência de vícios, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido o direito à cobertura do 

seguro DPVAT, como pretensão indenizatória de acidente de trânsito. Em 

homenagem ao princípio da cooperação, intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir (se assim o quiserem), bem assim para que depositem o 

respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão 

comparecer independentemente de intimação, caso requeriam a produção 

de prova oral mediante audiência de instrução e julgamento. Noxa 

Xavantina/MT, 24 de março de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000065-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA RIBEIRO OAB - GO26428 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . º : 

1000065-95.2019.8.11.0012 REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO MENEGHETI 

CARNEIRO REQUERIDO: JAVEL VEICULOS LTDA e outros Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que, conforme informa a parte 

autora na petição inicial, a demanda foi originalmente proposta junto ao 

Juizado Especial desta Comarca e, posteriormente remetida à Vara Cível. 

Ocorre que, como cediço, com a distribuição da ação o juiz se torna 

prevento e, sendo o Juizado Especial atribuição do Juiz da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Nova Xavantina, a fim de evitar mácula ao princípio do juiz 

natural, impõe-se a remessa dos autos ao referido Juízo para 

processamento e julgamento do feito. Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o presente processo à 2ª Vara Cível e Criminal desta 

Comarca, o que faço com arrimo nos artigos, 55 e 58 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 24 de março de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000483-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY SANTIN (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA Processo: 1000483-33.2019.8.11.0012. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: ARY 

SANTIN Vistos. Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO com pedido LIMINAR, 

ajuizado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A em face de ARY SANTIN, todos devidamente qualificados nos autos. 

Recebida inicial, foi deferido pedido liminar para fins de manutenção de 

posse à parte requerente para a devida continuação das obras. Conforme 

se infere do encarte processual, o procedimento seguiu seu curso 

regular, tendo sido respeitados os princípio do devido processo legal e do 

contraditório e ampla defesa. Apresentada contestação com arguição de 

preliminares, e por consectário, a réplica. Os autos vieram-me conclusos 

para saneamento. É o breve relatório. Fundamento e decido. Nos termos 

do art. 357 do CPC, passo a sanear o feito. A questão preliminar de 

ausência de interesse de agir, suscitada na contestação, confunde-se 

com o próprio mérito da causa, não ensejando, portanto, a extinção do 

processo.Assim rejeitada a preliminar vindicada. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

As partes são legítimas e estão bem representadas. Com efeito, diante da 

ausência de vícios, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência do direito à manutenção de posse e servidão 

administrativa para instalação de linhas de transmissão de energia. 

Conforme já determinado em decisão retro, Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir (se assim o quiserem). Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001384-98.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1001384-98.2019.8.11.0012; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie:GUARDA (1420) Tendo em vista a Portaria Conjunta n. 247 de 16 

de Março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

suspendeu a realização de audiências como medida de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 – Novo Coronavírus, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2020 às 07h30min (MT). Por fim, conforme o 

Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos a escrivania para o 

ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos de praxe. NOVA 

XAVANTINA, 18 de março de 2020 ROGERIA BORGES FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA E INFORMAÇÕES: RUA 

EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: (66) 3438-1305, CENTRO, 

NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 TELEFONE: (66) 34381305

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000312-13.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. A. D. A. (REQUERENTE)

K. A. D. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYSON HENRIQUE MOTA OAB - MT24008/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000312-13.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: KAYRA AIRES DE ALMEIDA CARNEIRO, OLGA MARIA 

AIRES DE ALMEIDA REQUERIDO: DENILSON RODRIGUES DE MAGALHAES 

Vistos. KAYRA AIRES DE ALMEIDA CARNEIRO e OLGA MARIA AIRES DE 

ALMEIDA ajuizaram a presente Ação de Modificação de Guarda da menor 

MICKELINY AIRES MAGALHÃES, em desfavor de DENILSON RODRIGUES 
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MAGALHÃES, todos qualificados nos autos. Narra a exordial que a Sra. 

Kayra Aires de Almeida Carneiro, genitora da menor Mickeliny, em março 

de 2014, entabulou acordo com a Sra. Olga Maria Alves de Almeida, sua 

mãe e avó materna da infante, onde ficou definido que a avó exerceria a 

guarda da criança. Discorre que atualmente a genitora voltou a exercer a 

guarda de fato da criança e que a Sra. Olga concorda em repassar a 

guarda de volta para a Sra. Kayra, haja vista a criança estar em ambiente 

familiar saudável para seu desenvolvimento. Alega que o genitor da 

infante, Sr. Denilson, não mantém contato com a filha e nunca a auxiliou 

com quaisquer cuidados. Assim, pugnou, liminarmente, pela concessão da 

guarda provisória da menor em face da Sra. Kayra e, no mérito, pela 

procedência da demanda a fim de que seja modificada a guarda da 

criança Mickeliny Aires Magalhães. Com a inicial vieram documentos. A 

liminar foi deferida, sendo determinada a remessa dos autos ao CEJUSC, a 

citação do réu e a intimação do Ministério Público (id. 14243133). 

Devidamente citado (id. 16179672), o réu deixou de comparecer à sessão 

de conciliação no CEJUSC (id. 16105964)), bem como deixou de 

apresentar contestação, conforme certidão de id. 17097176. Estudo 

psicossocial em id. 17966722. A parte autora informou concordar com o 

estudo apresentado, pugnando pela decretação da revelia do Sr. Denilson 

e pela procedência dos pedidos iniciais. O Ministério Público apresentou 

parecer pela procedência da ação (id. 18579108). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil. De proêmio, registro que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. Como bem define o próprio 

diploma processual civil, em seu artigo 238: “Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual.”, sendo a mesma indispensável para a validade do processo. 

No caso sub judice, ficou sobejamente comprovada efetiva e válida 

citação do réu, conforme nota-se na certidão do Oficial de Justiça de id. 

16179895. Posto isso, DECRETO a revelia do requerido Denilson Rodrigues 

Magalhães. Como consabido, o fenômeno da revelia produz, dentro do 

devido processo legal, o efeito de presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor, conforme artigo 344 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Não se olvide que os direitos assegurados à criança e do adolescente são 

revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se tratar de medidas que 

visam o bem estar e a proteção deles, garantia esta alçada a nível 

constitucional, como se vê no art. 227, caput da Constituição Federal de 

1988: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, sobretudo os documentos 

acostados aos autos, consubstanciados estudo psicossocial de id. 

17966722, nota-se que a genitora possui plenas condições materiais e 

psicológicas de exercer a guarda da menor, destacando-se os seguintes 

trechos: “Considerando que, neste momento, não observamos situações 

desfavorável, além de não haver nada que macule a índole e que 

desabone o ambiente familiar materno no momento, entendemos que a 

solicitação da genitora posso ser atendida, tendo em vista que a fixação 

de moradia é favorável para saúde psicossocial da criança.” 

“Considerando que, a criança não pode ficar sendo exposta a mudanças 

de guarda, somente com o objetivo econômico e sim por ser um ser 

humano que precisa ser assistida, sugere-se que que a genitora seja 

atendida na sua solicitação.” De mais a mais, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, adota o princípio do melhor interesse da criança como fator 

determinante quando da análise de situações que envolvam interesses de 

crianças e adolescentes, se enquadrando dentro do princípio expresso da 

proteção integral, o que foi rigorosamente respeitado durante todo o feito. 

Vale ainda ressaltar que o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, 

manifestou-se pelo deferimento dos pedidos contidos na exordia, de modo 

que a procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO ROCEDENTES os pedidos iniciais atinentes à pretensão 

modificação de guarda da criança Mickeliny Aires Magalhães, 

consequentemente extinguindo-se o processo com resolução de mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Deixo de condenar o requerido em 

honorários sucumbenciais, eis que a autora é assistida pela Defensoria 

Pública Estadual. Custas remanescentes, havendo, pelo requerido. Com o 

trânsito em julgado, e após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as 

anotações e baixas necessárias. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000224-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000224-72.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: DALVINA RODRIGUES PEREIRA INVENTARIADO: 

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA Vistos. Defiro o pedido formulado pela 

parte autora à fl. 69. Intime-se o Banco do Brasil S.A de Nova 

Xavantina-MT para, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer informações 

sobre o saldo em conta corrente ou de conta poupança em nome de 

Raimundo Rodrigues Pereira. No mais, intime-se a parte autora para 

conhecimento e providências do requerimento formulado pelo Estado de 

Mato Grosso à fl. 72, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Nova 

Xavantina, 9 de dezembro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000391-55.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. M. (REQUERIDO)

M. D. N. X. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONINHO MOGNOL OAB - RO2718 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000391-55.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MARISTELA CARDOSO DE SOUSA MOGNOL, MUNICIPIO DE 

NOVA XAVANTINA Vistos, Trata-se de Medida de Proteção de Idoso 

proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor de Adélia Souza 

Cardoso, e em face de Maristela Cardoso de Souza Mognol e do Município 

de Nova Xavantina/MT. Posteriormente, juntou-se aos autos certidão de 

óbito da Senhora Adélia Souza Cardoso, conforme ID 22238000. Em razão 

da ausência de interesse processual no presente caso, o Ministério 

Público requereu a extinção do feito sem análise de mérito (Id 24552144). 

Decido. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, observando-se as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Nova Xavantina, 24 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000813-64.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000813-64.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): CRISTIANA ESPINDOLA VIEIRA REU: IZAEL SILVA SOARES 

Vistos etc. Trata-se Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos 

Provisórios proposta por Fellyp Espindola Vieira Soares, devidamente 

representado pela genitora Cristiana Espindola Vieira, em face de Izael 

Silva Soares. Em sede de audiência de conciliação, as partes realizaram 

acordo sobre objeto discutido na demanda, nos termos apresentados em 

ID 19567724. O Ministério Público manifestou-se pela homologação do 

acordo entabulado pelas partes, entendendo que não há mácula aos 

direitos do infante. DECIDO HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as 

partes, mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, em conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento de 

mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com baixa na distribuição. Nova Xavantina, 24 de janeiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001356-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARI LEONILDO LUNKES GOTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Erigthon Morais de Castro (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001356-33.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: ARI LEONILDO LUNKES GOTZ REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Recebo a presente liquidação de sentença, nos termos 

da sentença proferida, conforme disposto no art. 509, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Promovam-se às alterações necessárias no sistema e 

na capa dos autos. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados 

constituídos para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres 

ou documentos elucidativos, caso ainda não tenham feito. Para a 

realização de perícia contábil nomeio o Sr. Erigthon Morais de Castro, que 

atende na Avenida Couto Magalhães, nº 375, Centro, Nova Xavantina-MT, 

como perito judicial, que deverá ser intimado para manifestar concordância 

com o encargo, e fixar os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias 

da intimação desta. Com a apresentação da proposta dos honorários, 

digam as partes em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Xavantina, 31 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001383-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO BARICHELLO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

VILSON JOSE BARICHELLO OAB - 181.131.331-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Erigthon Morais de Castro (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001383-16.2019.8.11.0012. 

ESPÓLIO: JOSE BENEDITO BARICHELLO REPRESENTANTE: VILSON JOSE 

BARICHELLO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Recebo a 

presente liquidação de sentença, nos termos da sentença proferida, 

conforme disposto no art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Promova-se às alterações necessárias no sistema e na capa dos autos. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados constituídos para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, caso ainda não tenham feito. Para a realização de perícia 

contábil nomeio o Sr. Erigthon Morais de Castro, que atende na Avenida 

Couto Magalhães, nº 375, Centro, Nova Xavantina-MT, como perito judicial, 

que deverá ser intimado para manifestar concordância com o encargo, e 

fixar os honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação 

desta. Com a apresentação da proposta dos honorários, digam as partes 

em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem 

conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Nova Xavantina, 31 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001190-98.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CECI MARIA NEVES MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1001190-98.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): CECI MARIA NEVES MESSIAS REU: INSS Vistos. A concessão 

da justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira 

de quem a requer. A Constituição Federal, no inciso LXXIV do artigo 5º, 

dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, intime-se a parte 

autora para, em 15 dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar sua 

alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas 

processuais, servindo para tanto, por exemplo: as cópias de suas últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites, extratos atualizados de contas bancárias de sua 

titularidade, contas de consumo habitual do lar, etc. Após, conclusos. Às 

providências. Nova Xavantina, 31 de janeiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-73.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MODESTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000103-73.2020.8.11.0012. 

AUTOR: JOSE MODESTO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme 

disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 

iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Com 

a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. 

Cumpra-se. Nova Xavantina, 3 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1001058-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. D. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-03.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINA ALVES LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

intime-se a parte autora, através de seu advogado para que, apresente 

impugnação à contestação no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001220-36.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SOKOLOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001220-36.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: NELSON SOKOLOWSKI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos. Cuida-se o feito de liquidação de sentença por arbitramento. 

Nos termos do art. 510 do CPC, intimem-se as partes para apresentação 

de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 20 de fevereiro de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000188-93.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALICON NUNES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000188-93.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALICON NUNES DE BRITO Vistos. BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., devidamente qualificado, 

ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão pelo decreto lei n. 911/69 

em desfavor de ALICON NUNES DE BRITO, igualmente individualizado, 

alegando, o que segue. As partes celebraram Contrato de Participação em 

Grupo de Consórcio Segmentos Veículos Automotor, através do qual o 

requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 9765, cota 107, administrado 

pela requerente, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, 

marca FIAT, modelo STRADA WORKING CD, ano/modelo 2013/2013, cor 

PRATA, Código de Renavam 00534550070, Chassi n.º 

9BD27804MD7651298 e placa OMO-4940, O veículo adquirido foi alienado 

fiduciariamente em favor da parte autora em garantia do pagamento do 

saldo devedor do contrato celebrado. Após o início da vigência do 

contrato, a parte ré deixou de efetuar o pagamento das parcelas do 

contrato, tendo sido constituída em mora, de acordo com a notificação 

extrajudicial realizada. Postulou, ao final, o deferimento de liminar de busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente e a procedência do pedido, 

condenando-se a parte ré no ônus da sucumbência. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Em id. 18446794 foi concedida liminarmente a 

busca e apreensão do veículo mencionado na petição inicial. O oficial de 

justiça certificou nos autos que procedeu a busca e apreensão do veículo, 

nomeando a Sra. Dinaene Stresser Rodolfo como fiel depositária, 

conforme se extrai da certidão de id. 19072327. Devidamente citado, a 

parte ré deixou transcorrer em branco o prazo para defesa (id. 

21457383). O autor pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se 

encontra (id. 25240878). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. No caso, verifica-se que necessário é o julgamento 

antecipado da lide, uma vez que a parte ré, regularmente citada, não 

contestou a ação dentro do prazo legal, nos termos do art. 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Após detida análise dos autos, concluí que 

razão assiste à parte autora. No caso, não resta outro caminho senão 

reconhecer a procedência do pedido. O contrato celebrado entre as 

partes não foi cumprido pela parte ré, fato este que deu azo à busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. A mora da parte ré está 

comprovada com o documento de id. 18141593, tratando-se de notificação 

extrajudicial realizada por empresa competente que atua no ramo. A parte 

ré, regularmente citada, não purgou a mora e, tampouco, apresentou 

contestação ao pedido inicial, o que corroborou com os fatos alegados 

pela parte autora. Vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás sobre o tema: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS DE PROCEDÊNCIA. 

MORA DEMONSTRADA. Comprovada a existência do contrato de 

alienação fiduciária, a inadimplência e a mora dela decorrente, nos termos 

exigidos pelo decreto-lei 911/69, preenchidos estão os requisitos para a 

propositura da ação de busca e apreensão, bem como para o julgamento 

de procedência dos pedidos contidos na inicial. Apelação improvida." 

(Apelação Cível n. 146926-0/188. Comarca de Goiânia. Relator 

Desembargador Carlos Escher. Acórdão publicado em 09 de dezembro de 

2009). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a sua venda extrajudicial. Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, 

atenta às disposições do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova 

Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000613-23.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DO CARMO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDIMAR JANUARIO DO CARMO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000613-23.2019.8.11.0012. 

EXEQUENTE: JOAO VICTOR GOMES DO CARMO EXECUTADO: 

CLEUDIMAR JANUARIO DO CARMO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Alimentos Provisórios movida por JOÃO VICTOR GOMES DO 

CAMARGO em face de CLEUDIMAR JANUARIO DO CARMO, ambos 

qualificados nos autos. Em id. 20569619 o exequente informa já existir 

ação cujo objeto, causa de pedir e partes são idênticas às ações código 

114084 e 114083. O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito 

sem análise do mérito (id. 21297654). É a síntese. Fundamento. Decido. 

Existindo ação distribuída primeiramente cujo objeto, causa de pedir e 

partes são idênticas, deve ser extinto o presente feito em razão do 

reconhecimento da existência de litispendência. Ante o exposto, em razão 

do reconhecimento da existência de litispendência, julgo extinto o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as custas judiciais e 

despesas judiciais processuais, pois defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Sem honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000328-64.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000328-64.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CLAUDIMAR MARTINS 

PINTO Vistos. Trata-se de Ação Monitória que o BANCO DO BRASIL S.A. 

move em desfavor de CLAUDIMAR MARTINS PINTO, ambos qualificados 

nos autos. A parte autora juntou acordo celebrado entre as parte em id. 

21113296, requerendo sua homologação para que produza os legais e 

jurídicos efeitos. Vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

Fundamento. Decido. Analisando os autos verifico que, durante a 

tramitação do feito, as partes, de forma acertada, compuseram sobre o 

objeto da presente ação. Frise que as partes litigantes, são capazes e 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. De mais 

a mais, o art. 487, III, do CPC dispõe in verbis: “Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação 

ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a 

ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na 

ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º 

do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem 

que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado em id. 

21113296, em todos os seus termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios nos termos 

da avença. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Nova Xavantina - MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-28.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS MAIK DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LETICIA ISMERIA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 24 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000072-24.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que lhe for de direito. Ficando ciente que extrapolado o prazo 

sem manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 24 de março de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010212-66.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UROMAR BARBOSA MELLO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a certidão constante do Id. 21038696, 

expeço intimação para a exequente, na pessoa de seu advogado, para 

que indique o atual endereço do executado ou requeira o que lhe for de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 24 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000056-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERLEI ALEX MAIER (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Ante a certidão constante do Id. 22415091, 

expeço intimação para a exequente, na pessoa de seu advogado, para 

que indique bens do devedor passíveis de penhora ou requeira o que lhe 

for de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Aguarde-se o decurso do prazo supra. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 24 de março de 2020. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000603-43.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOMAR MACEDO DOS SANTOS - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do decisão de ID nº 30597110.

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001009-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Av. XV de Novembro, nº 118, Centro, Paranatinga-MT, 

CEP: 78.870-000. Telefones: (66) 3573-1003, 35731506 Ofício n.º 

926/2020 Dados do processo: Processo: 1001009-35.2018.8.11.0044; 

Valor causa: R$ 13.029,40; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, 

Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Indenização por 

Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Nulidade]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ESTELITA QUIALO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Assunto: REQUISIÇÃO Prezado(a) Senhor(a): Por 

determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito, Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota, cumpre-me REQUISITAR a Vossa Senhoria para que confirme os 

créditos realizados na Conta de nº 516417-6, Agência 0790, em 

titularidade da parte autora ESTELITA QUIALO, brasileira, solteira, 

aposentada, portadora da cédula de RG de n°0274471-6 SSP/MT e inscrita 

no CPF de n°667.899.231-87, residente e domiciliada na Terra Indigena 

Bakairi, nº s/n, zona rural, CEP 78870-000, Paranatinga/MT, no valor de R$ 

469,88, em maio de 2013. Paranatinga-MT, 24 de março de 2020 

Atenciosamente, ZÉLIA ALVES BISPO Gestor(a) Judiciário(a) AO(A) 

SENHOR(A) BANCO BRADESCO - AGÊNCIA DE PARANATINGA NA 

PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL Avenida 

Bandeirantes,2281,Centro, Paranatinga/MT SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001415-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADIONE DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 25247213. Paranatinga, 24 

de março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001345-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL SILVERIO FERREIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho de ID 25246324. Paranatinga, 24 

de março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-80.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICRO VAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA ZAMIGNANI MALUF (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para no prazo de 30 (trinta) dias apresentar os 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, sob pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000316-80.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICRO VAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA ZAMIGNANI MALUF (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias apresentar os 

comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou comprovação 

do deferimento da justiça gratuita, sob pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001620-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 29476407. Paranatinga, 24 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000215-43.2020.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VAZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PONTES BRITO OAB - SP369529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadoria de Movimentação e Monitoramento da Secretaria de 

Educação (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca da Decisão de ID nº 29331264.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000502-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WILLIAN SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Paranatinga, 24 de Março de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000771-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LITON LANES PETRY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Paranatinga, 24 de Março de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOREIRA DO CARMO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. Paranatinga, 24 de Março de 2020. Zélia Alves 

Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000459-69.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SOUSA DANTAS - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que no prazo de 15 dias comprove o 

recolhimento das custas e taxas judicias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANOPAR ARMAZENS GERAIS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte executada do Despacho de ID 24565839. Paranatinga, 

24 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001171-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ABBUD (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca da Sentença de ID nº 30623162.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-79.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M DA COSTA SILVA - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca da Sentença de ID nº 30623714.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001154-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONAGRO AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALBHERTO GABIATTI OAB - SC38757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS LOPES LINO (REU)

SUDARIO LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 
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de INTIMAR as partes do Despacho de ID 25238443. Paranatinga, 24 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000755-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 30632587. Paranatinga, 24 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 30623721. Paranatinga, 24 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001382-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO (IMPETRADO)

Débora Gomes Bezerra -SECRETÁRIA DA PASTA DE SECRETARIA DE 

FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA (IMPETRADO)

Jair Carneiro Ribas, - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca da Decisão de ID nº 25548712.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001373-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELICE T DE MORAES - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR autora da Sentença de ID 30635641. Paranatinga, 24 de Março 

de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 41/2016-CGJ art. 701, inc. XVII. Impulsiono estes autos com 

a finalidade de que seja intimada a parte autora acerca do ID.28790776.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DARCI FERRARI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de citação ou ofereça os meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. Nos termo do despacho de ID 

24108915.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000363-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA TEODORO DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 30638575. Paranatinga, 24 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001292-24.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BEMVINDA RODRIGUES GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001292-24.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: BEMVINDA RODRIGUES GALDINO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga, data da 

assinatura eletrônica. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FERNANDES MARTINS (TESTEMUNHA)

MARCOS PEREIRA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001248-05.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA TESTEMUNHA: JOAQUINA 

FERNANDES MARTINS, MARCOS PEREIRA RIBEIRO, IVANILDES BATISTA 

RODRIGUES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE 

ajuizada por LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 25563145, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado 

para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou 

a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos moldes da Lei 

nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o trabalhador rural 

deva comprovar o recolhimento de contribuições para obter os benefícios 

previdenciários. Todavia, resguardou o direito daqueles que já vinham 

exercendo a atividade rural sem verter contribuições ao sistema, 

concedendo-lhes a faculdade de requerer aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, independentemente de contribuição, bastando 

apenas comprovar o exercício de atividade rural, em número de meses 

idênticos à carência para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima 

de contribuições mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 

8.213/91, e idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 

(sessenta) anos, se homem, para ter direito à aposentadoria por idade 

rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu 

artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria por 

idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se 

for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 

(cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, 

§2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade 

de segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a 

atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à 

própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

regime de economia familiar, pois os documentos juntados não corroboram 

o exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Os artigos 48, §2º, 

e 143, ambos da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o labor rural deve ser 

relativo ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 

Cumpre salientar, contudo, que o Decreto nº 6.722/2008 alterou os artigos 

51, §1º, e 183 do RPS, que assim passaram a estabelecer: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (...) § 2º. Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.) “Art. 51. 

(...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado 

obrigatório do RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do 

inciso V do caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que 

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

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, 

conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de 

meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008). Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 

02 (duas) situações. A primeira, se no momento de preenchimento do 

requisito etário o segurado cumprir o período de carência exigido nesta 

mesma data, não há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

requerimento do benefício, caso este seja posterior à data do 

preenchimento dos requisitos. A segunda, e se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Nesse sentido, decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assim dispôs: O 

segurado especial tem de estar trabalhando no campo quando completar a 

idade mínima para obter a aposentadoria rural por idade, momento em que 

poderá requerer seu benefício. A tese foi definida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recurso repetitivo e 

deverá orientar as demais instâncias da Justiça Federal em processos 

sobre o mesmo assunto. (Ministro Mauro Campbell. REsp 1354908. DJ. 

09.10.2015) (grifo não consta no original) . Nesse ponto, ainda que haja 

nos autos início de prova material, não restou comprovado que a parte 

requerente continuou no labor rural até o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a concessão do benefício. Não obstante, a comprovação da 

atividade rural deve ser feita com observância das regras inseridas nos 

artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos 

prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a 

baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 
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período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 

prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 

do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela 

Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela 

Lei 11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à 

Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização de produção 

rural; ou (redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga, 24 de março de 2020. Fabricio Savio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000652-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEUCINDA ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito ao 

advogado da parte autora, para no prazo legal, apresente impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-15.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito aos 

advogados da ,parte autora, para no prazo legal apresente impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000880-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito aos 

advogados dos autores, para no prazo legal, apresentarem impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDIR ROLIM DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito as 

partes para, no prazo legal especificarem as provas que pretendem 

produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE VILELA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito à parte 

autora, para no prazo legal apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001416-07.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito a parte 

autora para, no prazo legal apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VAZ SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito aos 

advogados da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001541-72.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE VILELA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito aos 

advogados da parte autora, para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001599-75.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito aos 

advogados da parte autora, para no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ROSA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da PORTARIA 001/2019/GAB, IMPULSIONO o presente feito 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação, bem como manifestação 

acerca do laudo pericial juntado aos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000214-92.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JONAD BECKER (AUTOR(A))

FRANCIS JONAD BECKER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000214-92.2019.822.0044 SENTENÇA VISTO, Cuidam-se os 

presentes autos de ação em que se busca a renovação de contrato de 

locação de imóvel comercial c/c consignação em pagamento intentado por 

FRANCIS JONAD BECKER e FRANCIS JONAD BECKER ME contra DALVA 

MARIA DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

determinada a intimação da parte autora para promover a emenda à inicial 

para apresentação do contrato de renovação ou razões necessárias a fim 

de determinar como foram as circunstâncias que se deram a renovação, 

em cumprimento ao que dispõe o artigo 51, §5º, da Lei de Locações, esta 

manteve-se inerte. Consigna-se que a parte autora foi intimada via DJE em 

30.08.2019, sem que tenha interposto recurso contra a decisão e, 

tampouco, tenha procedido com o cumprimento da determinação judicial 

para que fosse possibilitado a análise dos pedidos constantes na inicial. É 

a síntese do necessário. Diante do exposto, considerando o não 

atendimento a intimação da parte autora, indefiro a inicial, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I 

e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal. 

Sem honorários advocatícios, nos termos jurisprudenciais[1]. Transitada 

em julgado a presente sentença e, em nada sendo pleiteado pelas partes 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, com observação das 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

L e g a l  [ 1 ]  ( T R F - 4  -  A C :  5 0 6 3 1 2 7 5 2 2 0 1 7 4 0 4 9 9 9 9  

5063127-52.2017.4.04.9999, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 27/03/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO 

PR)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010450-23.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010450-23.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Ante o alegado no ID. 25739663, diga 

a executada no prazo de 15 dias. Cumpra-se. PARANATINGA, 2 de março 

de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1000500-36.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE PROCESSO n. 

1000500-36.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE JESUS GOMES Endereço: Rua 

Pará, 812, bairro Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO INTERMEDIUM SA Endereço: AVENIDA DO 

CONTORNO, 7777, - DE 7741 A 8205 - LADO ÍMPAR, LOURDES, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30110-051 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA na pessoa de seu advogado, para sanar o defeito de 

representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial Peixoto de Azevedo , 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-77.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIMIAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1001034-77.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 3.500,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Correção 

Monetária de Benefício pago com atraso, Manutenção do Benefício pela 

equivalência salarial, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários 

Advocatícios, Juros, Provas]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISCO SIMIAO DO NASCIMENTO Endereço: rua 

parnaiba, 306, nova esperança, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 

553, 9o andar, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA e respectivo(a) 

advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação do prazo de 

15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000882-63.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO MARCONDES JUNIOR OAB - MG145135 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000882-63.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 375.930,83 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA Endereço: FERNAO 

DIAS BR 381, KM 854, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, POUSO ALEGRE - MG - 

CEP: 37550-000 POLO PASSIVO: Nome: RAINOR DE OLIVEIRA Endereço: 

DO COMERCIO, 542, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE 1: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) 

e respectivo(a) Advogado(a), acerca da certidão do sr. meirinho ( ID 

17842826), e, para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 40,00, no prazo de 15(quinze) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos. Peixoto de Azevedo-MT, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO COSTA E GALLO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEINA FERNANDES MOURA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000507-62.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 21.391,38 ESPÉCIE: [Cheque]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

CARVALHO COSTA E GALLO LTDA - EPP Endereço: Av. Getulio Vargas, 

1104, Bairro Liberdade, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALDEINA FERNANDES MOURA Endereço: Rua 

Ministro Cesar Calls, s/n, centro antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a), acerca da certidão do sr. meirinho (ID 

26311203 - Diligência Negativa). Peixoto de Azevedo-MT , 24 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000824-60.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO -DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000824-60.2018.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 13.141,04 ESPÉCIE: [Busca e Apreensão]->BUSCA E APREENSÃO 

(181) POLO ATIVO: Nome: AYMORE Endereço: BANCO SANTANDER, 474, 

RUA AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

POLO PASSIVO: Nome: MARCIO JOSE DA SILVA Endereço: mt 322 km 

136, zona rural, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a), acerca da certidão do sr. meirinho (ID 

27181381). Peixoto de Azevedo-MT, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-40.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON JHONATAN HIPOLITO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000060-40.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALISSON 

JHONATAN HIPOLITO SANTOS Endereço: RUA SÃO CAETANO, 25, 

CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Endereço: AVENIDA DO COLONIZADOR, 703, SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a), para, querendo, no prazo de 

05(cinco) dias se manifestar acerta do laudo pericial (ID 27619194). 

Peixoto de Azevedo-MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-40.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON JHONATAN HIPOLITO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS OAB - MT23893/O (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000060-40.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: 

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ALISSON JHONATAN HIPOLITO SANTOS 

Endereço: RUA SÃO CAETANO, 25, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: AVENIDA DO 

COLONIZADOR, 703, SETOR LESTE, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por seu 

Procurador, para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

acerta do laudo pericial (ID 27619194). Peixoto de Azevedo-MT, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000810-42.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILBER STEIN (REQUERIDO)

MANOEL DA CRUZ NETO (REQUERIDO)

LAURA NUNES GIROTTO DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ CLAUDIO ASSONI (REQUERIDO)

SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000810-42.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 315.566,21 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: ADAMA BRASIL S/A Endereço: RUA PEDRO 

ANTÔNIO DE SOUZA, 400, EUCALIPTOS, LONDRINA - PR - CEP: 

86031-610 POLO PASSIVO: Nome: MANOEL DA CRUZ NETO Endereço: 

AVENIDA JOÃO PINHEIRO, 39, 1202, CENTRO, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 

38400-124 Nome: LAURA NUNES GIROTTO DA CRUZ Endereço: AVENIDA 

JOÃO PINHEIRO, - ATÉ 618/0619, CENTRO, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 

38400-124 Nome: LUIZ CLAUDIO ASSONI Endereço: AVENIDA 

PROFESSOR JOÃO FIÚSA, 2009, 41, JARDIM BOTÂNICO, RIBEIRÃO 

PRETO - SP - CEP: 14024-250 Nome: SILVANA MARIA NUNES GIROTTO 

STEIN Endereço: RUA ADOLFO SERRA, 1725, - ATÉ 1699/1700, ALTO DA 

BOA VISTA, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14025-520 Nome: VILBER STEIN 

Endereço: RUA ADOLFO SERRA, 1725, - ATÉ 1699/1700, ALTO DA BOA 

VISTA, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14025-520 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO e respectivo(a) Advogado(a) para efetuar o pagamento 

de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 40,00, no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo-MT, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-86.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM DO NASCIMENTO LANDER SENN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000583-86.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 19.080,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LILIAM DO NASCIMENTO LANDER 

SENN Endereço: Av. Itamar Dias, 251, Apato. 03, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Endereço: Rua Nossa Senhora da 

Penha, 425, End. Comercial, Centro, CORUMBÁ DE GOIÁS - GO - CEP: 

72960-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO , na 

pessoa de seu advogado, para indicar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, no prazo de 5 dias. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo , 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-31.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 
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parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000318-16.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-98.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINA ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-60.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIMAR KUSKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. 1 - CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2 - 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. 3 - À 

Gestora Judicial da 2ª Vara (CPC, art. 203, § 4º; c/c art. 139, inc. II): a) 

Vindo a contestação, intime-se a parte autora para replicar, em 15 

(quinze) dias (CPC, arts. 350 e 351); b) Se com a réplica for apresentado 

documento novo, intime-se a parte ré para manifestar-se a respeito, 

querendo, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 437, § 1º); 4 - Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, será apreciado após o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e juntada do laudo pericial nos autos. 5 - 

Nomeio Perito Judicial atuante perante esta Comarca que deverá ser 

certificado pela Secretaria, mediante assinatura do termo de compromisso. 

Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimos e máximos estabelecidos na tabela 

II. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no item 

2.18.13, I, da CNGC. Intime-se o perito para ciência de sua nomeação e, no 

mesmo ato, dos quesitos, intimado às partes para sua formulação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. O perito deverá agendar desde logo, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data a qual se efetuarão os 

exames/vistorias necessárias, o que deverá ser informado ao Oficial de 

Justiça e constar na certidão. No mandado deverá constar, ainda, a 

advertência dos artigos 157 e 158 do CPC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007 – CJF, art. 3º). Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se o ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

deposito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007 – 

CJF, art. 4º). Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização 

dos trabalhos periciais. Entregue o laudo, vistas às partes acerca da sua 

fundamentação, por 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Intime-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-22.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000353-73.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROBERTA TONIAZZO OAB - SP341115 (ADVOGADO(A))

ANDREA ALVES DA SILVA OAB - 923.882.051-15 (REPRESENTANTE)

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

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000352-88.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ HEMING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO OAB - MG152484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA CAUREO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000329-45.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-90.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIEL SANTIAGO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RABELO SAO MIGUEL OAB - MT23676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO-DJE Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000186-90.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 61.228,80 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário ]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: GEZIEL 

SANTIAGO DE CASTRO Endereço: Rua Emilio Médici, 94, Residencial, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: 

desconhecido Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Endereço: AV. ADEMAR RAITER, 261, CENTRO, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA e respectivo(a) advogado(a) para, querendo, impugnar a 

contestação do prazo de 15(quinze) dias. Peixoto de Azevedo , 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000659-76.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALVES DE ANDRADE GOMES OAB - MT26492/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luciano Ferreira da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Processo nº 1000659-76.2019.8.11.0023 S E N T E N Ç A Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL movida por ANA PAULA FERREIRA 

DA SILVA em face de LUCIANO FERREIRA DA SILVA. Às fls. 25677528 
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adveio a informação de que as partes transigiram quanto ao divórcio. É o 

relatório. Fundamento e decido. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 66 de 

13/07/2010 foi reformado o conteúdo do § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, não mais exigindo o decurso de tempo para a ruptura da vida em 

comum, bastando somente a vontade de dissolver o vínculo conjugal, sem 

a necessidade de expor o porquê da impossibilidade da comunhão de 

vida. Os requerentes manifestaram o desejo em dissolver o vínculo 

conjugal, salientando que estão separados de fato. Assim, não visualizo 

qualquer óbice à decretação do divórcio do ex-casal. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes para que surtam seus devidos efeitos. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O 

DIVÓRCIO de ANA PAULA FERREIRA DA SILVA e LUCIANO FERREIRA DA 

SILVA, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alíneas a e b, do Código de Processo 

Civil. Nos termos do art. 1.578, § 2º, do Código Civil, a opção pela 

manutenção ou não do nome de casada é da requerida, havendo 

manifestação quanto ao retorno à utilização do nome de solteira, que 

deverá passar a chamar: ANA PAULA DA SILVA. Sem custas e 

honorários em razão do disposto na Lei nº 1060/50. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário mandado de averbação e após as anotações e 

baixas necessárias arquivem-se os autos. Considerando a atuação do 

advogado Flávia Alves de Andrade Gomes – OAB/MT 26.492 (fls. 

21239359), condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, no valor de 4 (quatro) URH, com fundamento no 

item 15.1 da Resolução 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da 

Ordem dos Advogados do Brasil), devendo a Secretaria expedir a 

competente certidão ao causídico. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro 

Juarez Rodrigues Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 26/2020-CNPar

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Resolução nª 313/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça, que suspendeu os prazos processuais até 

o dia 30 de abril de 2020 ;

CONSIDERANDO que o sistema GPSem não possui funcionalidade de 

lançar automaticamente novo prazo nos processos já distribu ídos aos 

técnicos;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar atos desnecessários, 

consistentes no pedido de dilações de prazo, deferimento e lançamento de 

novo prazo;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Marcela Oliveira Moraes, mat. 36825, Gestora Geral 

de 2ª Entrância, autorização para lançar novo prazo em todos os 

processos já distribuídos perante o sistema GPSem, independentemente 

de haver pedido de dilação ou não, consistente no acréscimo de dias de 

prazo referente à suspensão dos prazos determinadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça.

Art. 2º - Essa portaria entra em vigor a partir de 23 de março de 2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 27/2020-CNPas

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas do fórum, institui o regime obrigatório de 

teletrabalho e altera a Portaria-Conjunta n. 247/2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, delegando aos juízes diretores do foro 

a competência para apreciar os pedidos de ingresso nas dependências do 

Fórum das Comarcas;

CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar o fluxo das medidas 

urgentes porventura necessárias, especialmente nos processos físicos, 

no período de vigência das Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR o ingresso nas dependências do Fórum da Comarca 

de Pontes e Lacerda de até 01 (um) servidor por lotação, devendo ser 

previamente notificado o membro da guarda patrimonial designado para o 

plantão do dia.

 Parágrafo único. Fica autorizado, ainda, o ingresso de funcionários 

responsáveis pela limpeza e manutenção do edifício, conforme escala 

previamente acordada com a Coordenadoria Administrativa, 

independentemente de prévia notificação à guarda patrimonial.

 Art. 2º. ESTABELECER que os alvarás de soltura ou decisões urgentes 

que deverão ser cumpridas pelo(a) oficial(a) de justiça plantonista durante 

o prazo previsto na Portaria-Conjunta n. 249/2020 sejam encaminhados 

através do e-mail funcional a o oficial de justiça plantonista para o devido 

cumprimento.

Parágrafo único. Excepcionalmente os alvarás de soltura poderão ser 

remetidos pelo e-mail funcional do Magistrado , Assessor ou da Vara 

diretamente ao Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda para 

cumprimento pela autoridade, que deverá colher recibo do preso e remeter 

ao Fórum, também via e-mail.

Art. 3º. ESTABELECER que os mandados de prisão/internação, medidas 

cautelares, dentre outros, sejam encaminhados diretamente à Delegacia 

de Polícia Civil/ Centro de Detenção Provisória, através do e-mail funcional, 

para o devido cumprimento.

 Publique-se no DJE e afixe-se cópia da presente no portão de entrada do 

prédio do fórum e remetam-se cópias à Presidência do Tribunalde Justiça 

do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Direção do 

Centro de Detenção Provisória desta Comarca, ao Ministério Público Local, 

à Defensoria Pública Local, à Delegacia de Polícia Civil Local, ao 

Comandante da Companhia da Polícia Militar desta Comarca, ao Presidente 

da Subseção Local da OAB/MT, bem como a todos os servidores e 

magistrados da Comarca de Pontes e Lacerda, para conhecimento.

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2020

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002799-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA FRANCISCA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de novembro de 2019, às 13h10min.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-24.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VILELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003329-20.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 18 de novembro de 2019 às 14h50min.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI MOURA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RR MAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - MT180586-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010837-97.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MIRANDA NAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMELIA ROSANA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISON VIEIRA BRITO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO VIEIRA DA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Tercílio Lima (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de março de 2019, às 14h20min.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002695-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALY MIRANDA MENEZES DE PAULA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA PRADO BEZERRA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002795-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIVAN FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de novembro de 2019, às 14h30min.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010723-61.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS ROLIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processso.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ROBERTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001387-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SANTANA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de julho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-57.2017.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BATISTA LOCACOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAVALCANTE CAMPOE OAB - PR85243 (ADVOGADO(A))

 

Intimações do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência de Conciliação designada, para o dia 18 de setembro de 2017, 

às 15H00MIN.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000561-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000627-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRACA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que não há condenação ao pagamento das custas 

processuais, na forma do que dispõe a Lei 9.099/1995.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-08.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000715-08.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO PAN SUSPENDA-SE conforme requerido. , 20 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-61.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000705-61.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO SUSPENDA-SE conforme 

requerido. , 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000684-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000684-85.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO SUSPENDA-SE conforme 

requerido. , 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000682-18.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO SUSPENDA-SE conforme 

requerido. , 20 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-25.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000688-25.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

SUSPENDA-SE conforme requerido. , 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000675-26.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLARA LEITE REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

SUSPENDA-SE conforme requerido. , 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002627-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ILDA FERREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002627-74.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ILDA FERREIRA SANTOS, JOAO FERREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, 

determino que o feito venha concluso daqui 60 dias para designar possível 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003530-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003530-12.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ERNANDE CEBALHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino que o feito 

venha concluso daqui 60 dias para designar possível audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003141-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003141-27.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino 

que o feito venha concluso daqui 60 dias para designar possível 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002470-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA FREITAS DE LOURDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002470-04.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELEUSA FREITAS DE LOURDES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino 

que o feito venha concluso daqui 60 dias para designar possível 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002069-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002069-05.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDNA MARIA DE FREITAS REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino que o 

feito venha concluso daqui 60 dias para designar possível audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003116-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DELGADO REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003116-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

IZABEL DELGADO REGO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino 

que o feito venha concluso daqui 60 dias para designar possível 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PATRICIO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000233-60.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROBERTO PATRICIO MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino 

que o feito venha concluso daqui 60 dias para designar possível 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002475-26.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002475-26.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Diante da portaria-conjunta n. 249/2020, determino que o feito 

venha concluso daqui 60 dias para designar possível audiência. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80025 Nr: 2018-55.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, Ivana 

Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DA UNIÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélyca Thandara Lima 

Batista - OAB:7224

 Oficie-se com urgência ao Juízo da 9ª Vara Federal de Execuções fiscais 

de São Paulo para que informe se há decisão determinando a penhora no 

rosto dos autos dos valores penhorados nesta demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122001 Nr: 4496-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Freitas da Costa, Kátia da Concelção Bardini 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiane Nogueira Caserta Asvolinsque 

Peixoto, Fábio Nogueira Caserta, Espólio de Zuleica Nogueira Caserta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:27023/O, SANDER MÁRCIO FERNANDES LEITE - OAB:26025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida da Silva 

Deliberti - OAB:26759/O, Juliano de Souza Queiroz - OAB:7948/MT, 
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Juliano Souza Queiroz - OAB:OABMT. 7.948, MAÍRA GASPAR 

SANTOS - OAB:21014/O

 Às partes para que especifiquem provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137170 Nr: 2477-81.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO JOSÉ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para que especifiquem provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143885 Nr: 5208-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josemar Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João Soito - 

OAB:OAB/MT 114.089, Fernando Cesar Zandonadi - OAB:MT. 5736/0, 

Henrique A.F. Mota - OAB:OAB/RJ113.815

 Defiro o requerido.

Ao Cartório para retificar o nome do patrono para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85423 Nr: 3010-79.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138427 Nr: 3040-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se por 30 dias. Aguarde-se manifestação no arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150792 Nr: 8370-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elton de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Voltem conclusos para sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156421 Nr: 11003-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Gonçalves Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON GONÇALVES 

FARIA - OAB:23072

 Suspenda-se o presente feito até julgamento em definitivo dos embargos.

Aguarde-se em arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158252 Nr: 11952-61.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anorina da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao INSS acerca dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163969 Nr: 2145-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, Espólio de 

Marcelo Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 Ao inventariante para dar prosseguimento ao feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164668 Nr: 2481-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Juremeira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro 

no art.924, II do CPC.

Dispensada publicação, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166157 Nr: 3220-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANTIAGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se conforme requerido. Aguarde-se em arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 3520-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro, vez que já foi realizada tentativa de penhora on line 
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anteriormente,

Ao exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156881 Nr: 11260-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER DOUGLAS GNOATTO - 

OAB:4606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Aguarde-se por 03 dias. Após, voltem conclusos.

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir.

 Dados do bloqueio

 Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as 

Instituições Financeiras

 As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

 Número do Protocolo: 20200004634102

 Data/Horário de protocolamento: 24/03/2020 14h27

 Número do Processo: 11260-62

 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Vara/Juízo: 6003 - 1.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerdas

 Juiz Solicitante do Bloqueio: Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível

 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

 Nome do Autor/Exeqüente da Ação: RONDOBAT LTDA

 Deseja bloquear conta-salário? Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas

 08.986.475/0001-00 : GP AUTO PECAS LTDA 17.355,73 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161975 Nr: 1304-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Filho Neto, ELIZABETH APARECIDA DE 

OLIVEIRA, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique o Cartório se os executados foram devidamente citados.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003662-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003662-69.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

NORMA ALVES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 10.06.2020, às 13h00, primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a oitiva de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda 

que deverá as partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias 

antes da data designada. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003799-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS ALVES COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003799-51.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE DE JESUS ALVES COUTINHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 10.06.2020, às 13h00, primeiro horário livre em 

pauta. Querendo as partes a oitiva de outras testemunhas, devem 

depositar o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda 

que deverá as partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias 

antes da data designada. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003518-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003518-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIENE PEREIRA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

10.06.2020, às 13h45, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 

a oitiva de outras testemunhas, devem depositar o rol, precisando-lhes o 

nome, profissão, residência e o local de trabalho, em até 10 (dez) dias 

antes da audiência, devendo ainda trazê-las independentemente de 

intimação, ressalvado, neste último caso, quando arroladas pela 

Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda que deverá as 

partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias antes da data 

designada. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003605-51.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEANE POQUIVIQUI PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003605-51.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROZEANE POQUIVIQUI PIRES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

10.06.2020, às 14h00, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes 
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a oitiva de outras testemunhas, devem depositar o rol, precisando-lhes o 

nome, profissão, residência e o local de trabalho, em até 10 (dez) dias 

antes da audiência, devendo ainda trazê-las independentemente de 

intimação, ressalvado, neste último caso, quando arroladas pela 

Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda que deverá as 

partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias antes da data 

designada. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001026-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO MAIA EZEQUIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001026-67.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: RONIVALDO MAIA EZEQUIEL REQUERIDO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Vistos. Redesigno audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 10.06.2020, às 14h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a oitiva de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Consigno ainda 

que deverá as partes juntar o rol de testemunhas em até 10 (dez) dias 

antes da data designada. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003392-45.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOTA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003392-45.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELZA MOTA GONCALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao 

lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores 

certeza e celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de 

cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um 

direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente 

um direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em 

vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento 

comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela 

fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os 

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

o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10.06.2020, às 

15h15, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes a oitiva de 

outras testemunhas, devem depositar o rol, precisando-lhes o nome, 

profissão, residência e o local de trabalho, em até 10 (dez) dias antes da 

audiência, devendo ainda trazê-las independentemente de intimação, 

ressalvado, neste último caso, quando arroladas pela Defensoria Pública e 

pelo Ministério Público. Consigno ainda que deverá as partes juntar o rol de 

testemunhas em até 10 (dez) dias antes da data designada. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002872-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

ILZILENE MARTINS TRABACH OAB - 459.693.371-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002872-85.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: G. T. P. REPRESENTANTE: ILZILENE MARTINS TRABACH 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

DETERMINO que a Secretaria promova a adoção das medidas necessárias 

à realização do exame médico-pericial, observando-se a ordem 

cronológica dos agendamentos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 23 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001025-14.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DOS SANTOS TOGO (TESTEMUNHA)

RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CANDIDO BERNARDO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001025-14.2020.8.11.0013. 

EXEQUENTE: RODOMAX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 

EXECUTADO: SEBASTIÃO CANDIDO BERNARDO. Vistos. INTIME-SE a 

parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado (a), via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 23 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001034-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE LAURENCO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DAIANE COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001034-73.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: FILIPE LAURENÇO NUNES. REQUERENTE: DAIANE COSTA 

SILVA NUNES. Vistos. COLHA-SE parecer do Ministério Público, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 178, II, do NCPC. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 23 de março de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001358-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINA MORALES FIRMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001358-97.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): FERMINA 

MORALES FIRMO PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Tendo em vista o teor 

do documento juntado (IDs 30372743 e 30372761), abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

24/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001300-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001300-94.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO CETELEM S.A. 

Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 30544211 e seguintes), 

abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 24/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-18.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1000639-18.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 11.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). Certifico que a 

sentença proferida nos autos (ID 28030909) transitou em julgado sem 

interposição de recurso em 11 de março de 2020. Pontes e Lacerda (MT), 

24 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000450-40.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000450-40.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: MARIA 

LOPES RAMOS PARTE RÉ: EXECUTADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada sem que 

houvesse manifestação. Assim, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003312-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA ENERGIA S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003312-81.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL (1118) PARTE AUTORA: EMBARGANTE: TANGARA 

ENERGIA S/A PARTE RÉ: EMBARGADO: CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA 

TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Certifico que a impugnação aos embargos à execução (ID 

29334191) é tempestiva. Assim, intimo a parte embargante para requerer o 

que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000211-02.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: FRANCIELI DA SILVA 

FERREIRA PARTE RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 

29674429 e 29674431) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 
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eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-92.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000302-92.2020.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: DIVINA MARIA NUNES 

VIANA PARTE RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 

30310718 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-15.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DUTRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000236-15.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ROMILDA 

DUTRA PEREIRA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 

30500932 e seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 24/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001540-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO RECORD S.A (REU)

TV GUAPOREI LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT19512-O (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001540-83.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): JESSICA 

MACEDO MIRANDA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: TV GUAPOREI LTDA - 

EPP, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A Certifico que, em razão do 

recurso de adesivo interposto (ID 29647702), intimo a parte ré a fim de que 

apresente suas contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

24/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000189-75.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: ELVIRA TERESA FERRARI. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. Vistos. EXPEÇA-SE ofício à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais do (a) autor (a), se já não o tiver sido feito. 

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002746-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO CARMO MAZETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002746-35.2019.8.11.0013 AUTORA: 

TEREZINHA DO CARMO MAZETE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que se trata de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública. 

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito. Se 

não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado ao ID nº. 30288783, 

independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes 

e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126315 Nr: 6402-22.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RODRIGUES, GHRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o requerimento de ref. 75, por ausência de previsão legal.

INTIME-SE o autor, pessoalmente, por carta guarnecida com aviso de 

recebimento, no endereço descrito na exordial, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, promover os atos necessários ao andamento do feito sob 

pena de extinção do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 8275-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o requerimento de ref. 114, relativamente a expedição de ofício 

ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para fornecer 

certidões das matrículas de eventuais imóveis em nome do devedor.

As certidões podem ser obtidas pelo credor interessado 

administrativamente, não tendo a parte demonstrado a colocação de 

qualquer obstáculo pelo Cartório.

Tem-se que a pesquisa por patrimônio do executado é incumbência do 

exequente, interessado na satisfação do seu crédito.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE IMOVEIS - POSSIBILIDADE DA PARTE 

REALIZAR A MEDIDA PRETENDIDA - INTERVENÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO - DESNECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO 

MANTIDA. - Sendo possível ao jurisdicionado cumprir a medida requerida 

em juízo, deve ser indeferida a expedição de ofício, visto que nestes 

casos a intervenção do Poder Judiciário é desnecessária. - Recurso não 

provido. Decisão mantida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0145.08.477519-9/002, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2014, publicação da sumula em 

30/05/2014)

INTIME-SE.

Nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os 

autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 1673-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Alves Ferreira, Matecnorte Materiais de 

Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Bevilaqua dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de ref. 140.

OFICIE-SE a Energisa e Águas Pontes e Lacerda para, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar a existência de eventual endereço da requerida, 

Silvana Bevilaqua dos Santos, inscrita no CPF nº 808.958.671-68, 

constante de seus bancos de dados.

Com a resposta, INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se.

 Decorrido o prazo “in albis”, INTIME-SE pessoalmente o autor, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em termos de prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118937 Nr: 3185-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO de fls. 55/57, a fim de que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 515, inciso III, 

do Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487. Inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

 O pagamento das despesas processuais será dividido entre as partes, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, observando-se 

eventual concessão da gratuidade da justiça, hipótese pela qual a 

exigibilidade da verba ficará sob condição suspensiva em favor da parte a 

quem aproveite, “ex vi” do art. 98, §3º, do NCPC.

 Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os 

honorários de seu patrono.

 EXPEÇA-SE termo de guarda provisória em favor do autor em relação ao 

menor A. E. D. B.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001247-16.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sofia Pereira Chaves Réu (é, s): Banco PAN Vistos. SOFIA PEREIRA 

CHAVES ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO contra BANCO PAN, aduzindo, em apertada síntese, que nunca 

celebrou negócio jurídico com o requerido. Diante disso, afirma que as 

cobranças são indevidas, e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor 

indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da 

reparação por dano moral. Juntou documentos. Audiência de conciliação 

restou infrutífera, conforme termo anexado no Id: 24566345. O réu 

ofereceu contestação em Id: 25087599, o qual impugnou as pretensões 

autorais, sob o fundamento da inexistência dos requisitos autorizadores 

para a procedência do pedido indenizatório por dano moral, bem como a 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência dos pedidos. 

Juntou documentos. Com vistas dos autos, a autora impugnou a 

contestação. Em seguida, em decisão proferida no Id: 27362512, 

determinou-se a intimação pessoal da autora, para que comparecesse 

perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração outorgada 

nos autos. A parte autora interpôs os embargos de declaração (Id: 

27485575), o qual foi rejeitado no Id: 27871648. Em cumprimento a 

decisão, a autora compareceu neste juízo e ratificou as informações 

constantes do feito, conforme certidão de Id: 28293370. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, considerando 

que a parte autora formulou pedido de inversão do ônus probatório na 

inicial, passo a analisá-lo. Da inversão do ônus da prova. O Código de 

Defesa do Consumidor adotou a regra da teoria da distribuição dinâmica 

do ônus da prova, de forma que estabelece a inversão do ônus da prova 

“ope judicis” e “ope legis”. Com efeito, a regra adotada pelo inciso VIII do 

art. 6º da legislação de regência se trata da hipótese de inversão do ônus 

da prova “ope judicis”, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 
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ou for o consumidor hipossuficiente. No caso “sub judice”, é importante 

destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de 

consumo, na medida em que a autora é consumidora final dos serviços 

oferecidos pela fornecedora, ora ré. Em consequência, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor para a solução da lide em debate. Nesta toada, 

percebe-se facilmente que há previsão de inversão do ônus da prova em 

favor da consumidora, o que pode ocorrer na hipótese de verossimilhança 

de suas alegações ou no caso de ser ele hipossuficiente. A propósito, 

verifico que a consumidora possui condições técnicas necessárias para 

demonstrar suas alegações, bastando trazer aos autos o extrato bancária 

a fim de comprovar que a falta de recebimento do crédito alegadamente 

nunca contratado. Por tais razões, exsurge a ausência de 

hipossuficiência técnica da parte autora, na relação jurídica processual, 

inviabilizando-se a inversão do ônus da prova. Por conseguinte, DEIXO de 

inverter o ônus probatório ante a ausência de hipossuficiência da parte 

autora. Ademais, considerando que não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios 

formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está 

preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento. DELIMITO os 

pontos controvertidos: (i) a ausência de contratação do empréstimo 

consignado pela parte autora e o não recebimento do valor; e (ii) a 

conduta praticada pela parte requerida, o dano sofrido pela parte autora e 

a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre conduta e 

prejuízo. Assim, ADMITO como meio de prova para o deslinde da celeuma 

a requisição dos extratos bancários da autora, por meio do Sistema 

Bacenjud, em relação à conta de nº 0000002003, agência 1457, do Banco 

Bradesco S/A, no período compreendido entre 3 a 11 de outubro de 2016, 

com intuito de comprovar o recebimento do valor de R$ 1.045,00 (mil e 

quarenta e cinco reais), sendo a única prova que se mostra imprescindível 

e suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos. Por fim, 

INDEFIRO os pedidos formulados em réplica à contestação, por se 

tratarem de provas inócuas à solução da celeuma. Com a resposta do 

ofício, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se. Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001033-88.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS SANTANA (REQUERENTE)

GILDECY PAIXAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSINEI APARECIDA SANTANA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIAS APARECIDO SANTANA (REQUERENTE)

ADEMILSON APARECIDO SANTANA (REQUERENTE)

ROSANGELA APARECIDA SANTANA (REQUERENTE)

ANTONIO MARCOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001033-88.2020.8.11.0013 

INVENTARIANTE: ROSINEI APARECIDA SANTANA OLIVEIRA. Vistos. 

ROSINEI APARECIDA SANTANA OLIVEIRA, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL 

objetivando a partilha dos bens deixados pelo “de cujus” JOSÉ 

APARECIDO SANTANA, que veio a óbito em 19 de julho de 2019. Em assim 

sendo, conforme se depreende dos autos, a inventariante, na condição de 

filha do falecido, figura como herdeira do espólio, juntamente com os 

demais herdeiros, aplicando-se, na hipótese, o disposto no art. 659, 

“caput”, do NCPC, cujo teor dispõe sobre a homologação de plano, pelo 

juiz, quando o pedido de partilha for formulado por partes capazes. Além 

disso, no caso de arrolamento sumário, como é o presente, o art. 662 do 

NCPC é suficientemente claro ao dispor que “não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio”, motivo pelo qual a irresignação das 

Fazendas Públicas Estadual e Municipal deverão ser intentadas em 

demandas próprias. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, para o fim de HOMOLOGAR, por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais, a partilha na forma descrita na pg. 4 da exordial 

(item VIII), ou seja, relativo aos bens deixados pelo “de cujus”, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. NOMEIO 

inventariante a herdeira ROSINEI APARECIDA SANTANA OLIVEIRA, 

independentemente de lavratura de termo de compromisso (NCPC, art. 

660). Pelo princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais. No entanto, a cobrança de tais 

verbas fica isenta de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC, 

porquanto DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita. DEIXO de 

condenar o inventariante ao pagamento dos honorários de advogado, 

tendo em vista a natureza da demanda. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE por meio 

intermédio de seu advogado, via DJE. Transitada em julgado a presente 

sentença, LAVRE-SE o formal de partilha/carta de adjudicação, 

EXPEDINDO-SE, se for o caso, os alvarás referentes aos bens e às 

rendas por ele abrangidos. Após, COMUNIQUE-SE à Procuradoria da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, para os fins do disposto no 

artigo 659, § 2º, do NCPC, OFICIANDO-SE. Na sequência, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 23 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

ILDA HILARIA DA SILVA OAB - 765.185.072-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000720-64.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

W. S. D. O. REPRESENTANTE: ILDA HILARIA DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida 

por WESLY SILVA DE OLIVEIRA em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A. A parte requerente alega em 

sua inicial que, em decorrência de acidente de trânsito, ficou inválida, 

resultando incapaz para as ocupações habituais, não podendo mais 

praticar as atividades do dia-a-dia, nem tampouco para as atividades 

laborativas, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de 

R$ 12.656,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco 

centavos). Menciona que recebeu indenização na seara administrativa no 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Citada, a requerida apresentou contestação em Id. 19566834 

alegando, como preliminar a ausência de interesse de agir. Feito saneado 

em Id. 20429322. O laudo médico-pericial foi apresentado em Id. 27751520. 

A parte requerida manifestou-se acerca do laudo em Id. 29053957. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em 

que a autora pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente 

de trânsito no importe de R$ 12.656,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e 

seis reais e vinte cinco centavos). Antes de se adentrar na análise da 

presente questão, necessário se mencionar que o processo encontra-se 

maduro o suficiente à prolação da sentença, já que é prescindível a 

produção de prova em audiência, pois o laudo pericial apresentado aos 
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autos é o bastante para o seu deslinde. A Lei Federal nº 6.194/1974 

estabelece diretrizes quanto à obrigação de indenizar das seguradoras: 

Art. 3.º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: a) (revogada); b) (revogada); c) (revogada); I – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez 

permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como 

reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. Noutras palavras, o DPVAT 

garante o direito de indenização às vítimas de acidentes de trânsito, por 

morte e invalidez permanente total ou parcial, além do reembolso das 

despesas médicas e hospitalares. No caso em apreço, verifica-se que o 

laudo médico-pericial acostado em Id. 27751520 apresenta a seguinte 

conclusão, com base no que dispõe o Anexo da Lei Federal nº 

6.194/1974: Ou seja, o perito concluiu que houve lesão no joelho direito, 

acarretando o comprometimento completa de sua mobilidade no percentual 

de 25% (vinte e cinco por cento). Diante deste panorama fático, trata-se 

de perda completa da mobilidade do joelho, ou seja, 25% de 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corresponde a R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), montante 

já recebido pela parte autora na seara administrativa. Assim sendo, nas 

ações em que se objetiva o recebimento de indenizações em virtude de 

invalidez decorrente de enfermidade, moléstia grave ou de acidentes, a 

convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova pericial. O 

pedido só teria procedência se, portanto, fosse comprovado o dano 

causado à vítima, o que de fato ocorreu. É neste sentido o trecho do voto 

da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, no julgamento do 

recurso de apelação nº 53.859/2012, em 12 de dezembro de 2012: “Para 

que seja concedida a indenização exige-se a comprovação da invalidez 

permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74, o que não ocorreu 

no caso em testilha. Na hipótese dos autos, não poderia o autor pleitear a 

integralidade da indenização prevista na legislação para os casos de 

invalidez permanente. Desta maneira, não se mostra devido o pagamento 

da indenização, porquanto não está configurada a impossibilidade 

permanente do autor de voltar a laborar, em função das sequelas sofridas 

com o acidente de trânsito noticiado.” (TJMT, Ap 53859/2012, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 11/01/2013). 

Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores para 

o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, 

restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

requerente, nos termos do art. 98, §3°, do Novo Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE certidão de honorários periciais a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETA-SE os autos à CAA. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 24 de março de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000602-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MUNIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000602-88.2019.8.11.0013. AUTORA: 

MARIA APARECIDA MUNIZ PEREIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Vistos. MARIA APARECIDA MUNIZ PEREIRA, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

alegando possuir doença que a incapacita total e permanentemente para o 

desenvolvimento das atividades laborais. Carreou à inicial os documentos 

de ID n.º 18476571 a 18476564. Devidamente citado, o réu não 

apresentou contestação (ID n.º 21224946). A autora foi submetida à 

perícia médica, tendo sido o respectivo laudo juntado ao ID n.º 27899466. 

Mais adiante, manifestou a parte autora acerca do laudo pericial (ID n.º 

28104278). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão 

sobre o benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é 

pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta 

duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que 

representa a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. O benefício deve cessar quando houver a recuperação da 

capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/1991. Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios 

previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com 

conhecimentos técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que 

oficiará com órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever 

de guardar equidistância dos interesses em confronto. Os 

esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo pericial, 

auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso concreto os 

exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o segurado, 

serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao 

grau da possível incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de ID 

n.º 27899466, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total e 

temporária para as atividades laborais. Nesse aspecto, embora o laudo 

pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade, conforme já mencionado anteriormente. A este 

respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles que se 

encontra em situação assemelhada à da autora, em consonância com o 

resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. 

DESNECESSIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE 

TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO. 

VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS. 1. Não 

ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a realização de 

exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a existência de 

incapacidade, embora parcial. 2. Os benefícios de auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o 

trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 3. O laudo 

pericial é claro e convincente quanto à existência de incapacidade para a 

atividade habitual do segurado, de forma que foram atendidos os 

requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser 

restabelecido desde a data da cessação indevida. 4. Não é devida a 

aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado suscetível 

de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. 5. O valor do 

benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do anteriormente 

percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos termos dos arts. 

29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de comprovação dos 

salários de contribuição, uma vez que estes já estão registrados no CNIS - 

Cadastro Nacional de Informações Sociais. 6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 

às parcelas em atraso a partir da sua edição no que tange aos juros de 

mora, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 
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na Justiça Federal. Em relação à correção monetária, deve ser aplicado o 

INPC por se tratar de matéria previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 

8.213/91 e da ADI 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade parcial 

da Lei 11.960/2009. 7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal 

nem sempre atende ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera 

adequadamente os serviços do profissional, devendo, neste caso, ser 

fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada 

a limitação da base de cálculo recomendada pela Súmula 111 do STJ. 8. 

Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial 

provimento. (TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016) (sem 

destaque no original) Quanto à qualidade de segurado, observa-se que a 

última contribuição efetuada pela autora foi no dia 30 de junho de 2016 (ID 

n.º 18476574), sendo que, o pedido do benefício realizado 

administrativamente foi requerido na data de 9 de dezembro de 2015 (ID 

n.º 18476564), sendo assim, a condição de segurado da autora foi 

comprovada. Destarte, considerando que a parte autora comprovou os 

requisitos necessários para a concessão do benefício, a implantação é 

medida que se impõe. Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos deduzidos na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na 

forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de 

auxílio-doença à autora MARIA APARECIDA MUNIZ PEREIRA, devidamente 

qualificada nos autos, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 9 de dezembro de 2015 (ID n.º 

18476564) e enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser a autora 

submetida a nova perícia médica realizada em sede administrativa, sob 

regular processo administrativo, ou judicial, que a considere irrecuperável 

(quando o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por 

invalidez) ou habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe 

garanta subsistência. O pagamento retroativo deve ser feito com 

atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, 

na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. INDEFIRO, no 

entanto, o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade da autora, 

aferida pericialmente, detém natureza total e temporária (“vide” laudo de ID 

n.º 27899466). Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, concedo tutela antecipada para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional 

do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

previdenciário contido nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

devendo ser encaminhado juntamente com os documentos pessoais da 

autora, se já não o tiver sido feito. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça 

Federal os honorários periciais fixados ao ID n.º 18477098 em R$ 600,00 

(seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário 

por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à parte ré 

não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo 

necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: (i) nome do segurado: MARIA APARECIDA 

MUNIZ PEREIRA; (ii) benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; (iii) renda 

mensal atual: 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE 

CONTRIBUIÇÃO; (iv) data de início do benefício (DIB): 9 DE DEZEMBRO DE 

2015; (v) renda mensal inicial (RMI): A SER CALCULADA PELO INSS; (vi) 

data do início do pagamento: NÃO SE APLICA. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-55.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001225-55.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA. REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA contra BANCO BRADESCO. O feito 

tramitou regularmente, sendo que ao ID nº. 30162735 o requerido informou 

a composição acerca do objeto litigioso. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta extinção com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a transação, embora extrajudicial, se amolda 

aos ditames do artigo retro mencionado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO o requerente 

em custas e taxas judiciárias. No entanto, seu pagamento fica isento de 

exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista o 

deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita (ID n.º 

19554341). Honorários advocatícios nos termos da avença de ID nº. 

30162735. Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, 

art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em 

julgado e a remessa dos os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes 

e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002201-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURISTON DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002201-62.2019.8.11.0013. AUTOR: 

ANTONIO LAURISTON DE QUEIROZ. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por ANTONIO LAURISTON DE QUEIROZ contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial 

procuração e documentos de ID n.º 21378333 a 21378641. Citada, a 

autarquia ré não ofereceu contestação (ID n.º 22874337). Determinada a 

realização de prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 27750536. 
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Apenas a parte autora se manifestou quanto ao laudo (ID n.º 28035508). É 

a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se 

necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado 

como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar 

quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo 

quando o segurado for insusceptível de recuperação para a atividade 

habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação 

profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

27750536, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que o autor padece de incapacidade parcial e 

permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontram em situação assemelhada a da 

parte autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, 

confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR RURAL/URBANO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. 1. Não se 

conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido nas razões 

ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 5869/73). 2. 

A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor incerto a 

condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a incapacidade 

parcial e permanente da parte autora para o exercício da sua atividade 

laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo nos autos 

elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao benefício 

previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de aposentadoria 

por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora 

decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos 

(grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), 

bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de 

esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem seguramente 

concluir pela sua incapacidade total e permanente para atividade laboral, 

não sendo razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se 

reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data do requerimento 

administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial. 9. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor 

da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao 

mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir 

da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes os requisitos exigidos no 

art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica assegura a antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 12. 

Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente 

provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, 

PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO 

PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. Além do mais, a condição de 

segurado do autor, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado 

na contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já 

havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” ID n.º 21378337, pg. 4). Trocando em 

miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o benefício 

pressupõe o atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o autor, dos 

requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de 

segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Destarte, considerando que a parte 

autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) 

CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor da parte autora 

ANTONIO LAURISTON DE QUEIROZ, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data do requerimento administrativo (03/04/2019 – ID n.º 21378641, pg. 2). 

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial (30/12/2019 - ID n.º 27750536), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 

19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência 

de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR 

a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC. CONFIRMO a tutela de urgência deferida em ID n.º 21413269. 

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados ao ID n.º 21413269 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região. Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia 

ré, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o 

presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor 

constante no art. 496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa 

dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 
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0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: ANTONIO LAURISTON DE 

QUEIROZ; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício; data do requerimento 

administrativo: 03/04/2019 – ID n.º 21378641; APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; 

da data da apresentação do laudo pericial: 30/12/2019 - ID n.º 27750536. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 24 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 209127 Nr: 1220-16.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Carlos Almeida - 

OAB:19847

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva a que se encontra submetido 

SULENEIR CRUZ GARCIA, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão:a) Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o 

endereço e telefone onde poderá ser localizado (residência e trabalho);b) 

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais forem 

intimados, fornecendo novo endereço quando mudarem a residência;c) 

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 

(TORNOZELEIRA), SOBRE O QUAL ESCLAREÇO QUE:1.O custodiado 

deverá tomar ciência e assinar o termo de uso da mesma, como condição 

para ser colocado em liberdade provisória;2.Atender a todo e qualquer 

chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, 

respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de 

comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais 

necessidades à critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;3.Informar 

imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, se detectar 

falhas no equipamento, bem como carregar a tornozeleira de forma 

correta e zelar por sua integridade de forma correta, todos os dias;4.São 

vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da 

tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la ou 

dificultar a transmissão das informações, causar estragos ao equipamento 

ou permitir que outrem o faça.SERVIRÁ a presente decisão como 

ALVARÁ DE SOLTURA, para colocar em liberdade SULENEIR CRUZ 

GARCIA, se por outro motivo não deva continuar preso.DETERMINO a 

intimação da vítima, acerca da presente decisão, antes do cumprimento do 

alvará de soltura do réu.Cientifique-se à vítima para que compareça ao 

CDP local com vistas a receber o botão de pânico.OFICIE-SE ao CDP para 

entregue à vítima DAIANE ALMEIDA CRUZ, botão de pânico, orientando-a 

quanto a sua utilização.Decorrido o prazo de 30 dias, conclusos ao 

gabinete para análise da necessidade da manutenção da tornozeleira 

eletrônica.Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIANE VITALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar advogado(a) da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Acórdão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-88.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO HIDALGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Acórdão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002880-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 15 de abril de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002880-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar advogado para manifestar-se no processo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003854-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de fevereiro de 2020, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIVALDO CARDOSO LITTIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 
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22 de janeiro de 2020 às 14h20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARTA JARA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000560-73.2018.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: CARMEM MARTA 

JARA RIBEIRO Vistos, etc. A parte autora requer a expedição de ofícios 

para as empresas de telefonia, saneamento básico e energia no intuito de 

obter o endereço da parte reclamada, com o fito de dar prosseguimento ao 

feito, eis que as tentativas de citação anteriores não obtiveram êxito. Ao 

contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar em 

entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe 

possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais. 

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre cumulativamente, a impossibilidade de 

obter os documentos pretendidos, após o esgotamento das vias 

administrativas a ela disponíveis para o recebimento das informações 

relativas à parte requerida, e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. 

Nesse sentido já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao 

Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo. (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Inúmeros órgãos, tais 

como SERASA/SPC, DETRAN, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas 

Comerciais etc., prestam informações diretamente às partes, mediante 

procedimentos administrativos próprios, sem necessidade de intervenção 

da autoridade judicial, sendo certo que compete ao litigante interessado 

promover diligências perante tais órgãos. Em suma, a intervenção judicial 

para obtenção das informações pretendidas pela parte reclamante 

somente é possível após a comprovação idônea de que não obteve 

sucesso pelas vias administrativas, o que, à evidência, não é o caso dos 

autos. Isto posto, INDEFIRO o pedido e INTIMO a parte autora para que, no 

prazo de 10 dias, indique o endereço da parte demandada, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485 do CPC. Cumprida a 

determinação, designe-se nova data para audiência de conciliação e 

CITE-SE a parte reclamada. Do contrário, CERTIFIQUE-SE e retornem os 

autos conclusos para extinção. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE GRIGORIO MILITAO E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

AVIANCA (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de junho de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL OAB - GO29269 (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 27 de maio de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI SEVERINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de setembro de 2019, às 14h00min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002700-80.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IRINEU SANTANA BACA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Vista ao autor sobre embargos 

de declaração e recurso inominado. PONTES E LACERDA, 24 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002702-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO GERALDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002702-50.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDNO GERALDES NUNES 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A parte recorrente requereu a 

concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de 

hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código 

prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está assistida por 

advogado particular, o que caracteriza elemento de capacidade 

econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da gratuidade da 

justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes elementos 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade: policial militar com subsídio em 2018 no valor de R$ 8.829,14 

mensais, sendo R$ 4.171,32 líquido, mesmo após os inúmeros descontos 

facultativos decorrentes de alimentos e empréstimos, o que ultrapassa em 

muito o parâmetro de três salários mínimos adotado pela jurisprudência. 

Desse modo, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a 

presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada 

pela parte autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da 

incapacidade econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou 

outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar 

responsável pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do 

imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do 

INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; 

certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz 

parte ou negativa. Poderá a parte recorrente, caso desista do pedido de 

justiça gratuita, desde já, no prazo de 48 horas (Enunciado 80 do 

FONAJE), comprovar o recolhimento da integralidade do preparo recursal. 

Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE (INTERESSADO)

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARIN (REQUERIDO)

ROSA HELENA DA SILVA MARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência de Conciliação designada, para o dia 16 de agosto de 2017, às 

14H30MIN.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002266-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002266-57.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Recebo o recurso apenas 

no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte 

recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) 

dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-94.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA DA FELICIDADE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001009-94.2019.8.11.0013. AUTOR(A): ANA APARECIDA DA 

FELICIDADE PEREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo o 

recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à 

parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 

10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o 

prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com 

as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 24 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003403-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEI MARTINS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003403-74.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GISLEI MARTINS DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. 

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do 
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FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as contrarrazões ou 

decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 24 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003492-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNARA NAIELI LUTES MAGALHAES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003492-97.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RAYNARA NAIELI LUTES 

MAGALHAES MARQUES REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Recebo o recurso apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente 

(art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias 

corridos. Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003967-53.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1003967-53.2019.8.11.0013. REQUERENTE: FAGNER SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro à parte recorrente os 

benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no efeito 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente (art. 43 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. 

Apresentadas as contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 24 de março de 2020. Elmo Lamoia 

de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001631-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA GARCIA REDIVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001631-13.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERREIRA RIBEIRO & 

MENDONCA LTDA - ME REQUERIDO: NAYARA GARCIA REDIVO Vistos, 

etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, os 

quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, razão pela qual deve 

ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por oportuno, cumpre-me 

ressaltar que “A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante §1º do art. 

51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000015-32.2020.8.11.0013 REQUERENTE: HERIK MAYKON 

FLORES GONCALVES REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão 

pela qual deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, 

com condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. 

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, 

visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto 

no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas. P.R.I. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

à Central de Arquivamento e Arrecadação para intimação da parte autora 

para pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se 

certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEGINARIO MIGUEL DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000091-61.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: DEGINARIO 

MIGUEL DE CARVALHO Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, 

consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos 

autos que a parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e 

as diligências que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o 

impulso do feito, razão pela qual deve ser extinto o processo, sem 
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resolução de mérito. Por oportuno, cumpre-me ressaltar que “A extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes”, consoante §1º do art. 51 da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Revogo 

eventual tutela de urgência outrora deferida. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Pontes 

e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDOVAL GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000022-92.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: SANDOVAL 

GONCALVES SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação proposta para 

cobrança de dívida representada por boletos bancários. Na petição inicial 

a parte autora indicou endereço do réu em Pontes e Lacerda/MT, mas não 

foi encontrado; e depois apresentou endereço em São Paulo, e também 

não foi encontrado, e agora apresentou endereço no Piauí, pedindo nova 

citação. Com efeito, o art. 4º, I, da Lei 9.099/95 estabelece a competência 

do domicílio do réu para processar e julgar feitos no Juizado Especial, e no 

caso em comento pode-se perceber que, ao tempo da propositura da 

ação, o réu aqui não mais residia, de forma que este juízo é incompetente 

para processar e julgar esta ação. Ressalto que não é caso de aplicação 

dos demais incisos do referido artigo. Ocorre que a Lei 9.099/95 não 

admite o declínio de competência da ação proposta, devendo esta ser 

extinta, conforme art. 51 (“Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) III - quando for reconhecida a incompetência 

territorial”), incumbindo à parte a propositura de outra demanda, no juízo 

competente. Desse modo, inadmissível a presente ação, em razão da 

incompetência deste Juizado Especial. Ante o exposto, indefiro a inicial e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, III, da Lei 9.099/95, devendo a parte autora propor 

novamente a ação perante o juízo competente. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000477-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JERONIMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000477-91.2017.8.11.0013. REQUERENTE: JAQUELINE JERONIMO SILVA 

REQUERIDO: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE SOUSA Vistos, etc. 

Depreende-se dos autos que já houve três tentativas de citação da parte 

ré no endereço informado nos autos, inclusive por oficial de justiça, que 

certificou que a parte ré não está estabelecida no local há mais de dois 

anos. A parte autora requereu a citação por telefone ou e-mail. Contudo, 

não há previsão legal para tanto, eis que nos Juizados Especiais apenas 

as intimações podem se dar por esta forma, e mesmo assim depende de 

cadastro prévio da parte interessada. Na verdade, a parte ré está em local 

incerto e não sabido, devendo ser citada por edital, o que é vedado no 

Juizado Especial. Desse modo, inadmissível a presente ação. Ante o 

exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, 

facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça Comum. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELEIDE MONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002931-73.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALDELEIDE MONICA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de 

direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas 

Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da 

ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser 

necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque 

eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação 

de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a 

parte autora a condenação do ente federativo réu ao pagamento dos 

depósitos de FGTS e demais verbas trabalhistas não pagas, sustentando 

que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público 

são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da 

República de 1988 prevê no art. 37, II, que a investidura em cargos e 

empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação 

e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação 

por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim 

de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a 

dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo 

determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a 

situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por 

período determinado. É vedada a contratação temporária quando as 

atividades a ser realizadas constituírem serviços ordinários da 

administração pública, que devem ser afetadas a um cargo público, ou 

quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse 

contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, 

haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação 

visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, 

desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos 

cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos 

nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à 

percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo 

de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), 

uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, 

nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que o 

ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas (salário, 

13º salário, férias, terço constitucional), como lhe competia, a procedência 

do pedido neste aspecto é medida impositiva. Acerca do FGTS, é pacífico 

o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. O art. 19-A 

da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário”. O prazo prescricional aplicável para a 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da 

Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo C. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com 
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Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, 

outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, 

nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à 

presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para 

aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente 

julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, 

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se 

o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a 

partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 

27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a 

prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por 

outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo 

prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da 

data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, 

acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova 

redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. 

Ademais, incide o verbete Sumular 466/STJ – litteris: “O titular da conta 

vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando 

declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 

em concurso público”. Nesse sentido já decidiram os Tribunais: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

Especial provido. (STJ - REsp 1335115/MG, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012). 

RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS 

TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVO E FUNÇÃO DE 

CARÁTER PERMANENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO 

APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST– DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As contratações 

temporárias de servidores, sucessivamente, para o exercício de funções 

de caráter permanente implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato 

temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao 

contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST. 

(TJMT – Ap, 113544/2011, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no 

DJE 25/09/2012). APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE 

-AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NÃO INDUÇÃO À 

INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA 

REPÚBLICA. A mera prestação de serviços por contratação temporária, 

sem que exista excepcional interesse público a justificá-la, não induz à 

insubsistência dos direitos assegurados pela Carta da República. Deve-se 

assegurar, assim, ao trabalhador benefícios mínimos, tais como 13º 

salário, férias acrescidas de um terço e FGTS. Recurso parcialmente 

provido. (TJMT – Ap, 66517/2012, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/03/2013, Data da 

publicação no DJE 15/03/2013). RECURSO INOMINADO. FAZENDA 

PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 

2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FGTS. 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as 

renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a 

necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a 

norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos 

mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor 

público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a 

nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas 

de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para 

ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. 3. Considerando 

que o ente público comprovou o pagamento das verbas reportadas 

(férias, terço constitucional), a improcedência do pedido neste aspecto é 

medida impositiva, tal como reconhecido na origem. 4. É pacífico o 

entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do 

trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos 

casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (...) 8. 

Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso – Recurso Inominado nº 

1000356-94.2019.8.11.0077 – Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves 

Correa – Data do julgamento 25/11/2019). Destarte, à luz dos 

entendimentos jurisprudenciais supracitados, a nulidade do contrato 

temporário gera o direito ao pagamento do valor correspondente ao FGTS 

durante todo o período laborado, excluindo-se a multa de 40% (quarenta 

por cento). RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO anterior a 03/09/2014. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO dos valores anteriores a 03/09/2014 e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado por ALDELEIDE 

MONICA DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao 

FGTS e férias e 1/3 (um terço) constitucional, de todo o período laborado 

não prescrito (03/09/2014 a 21/12/2018). Correção monetária: desde a 

data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E 

(STF RE nº 870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados 

com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora 

para requerer o cumprimento de sentença, na forma da lei, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1003874-90.2019.8.11.0013 REQUERENTE: DOMINGOS 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente 

intimada, não compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão 

pela qual deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, 

com condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de urgência outrora deferida. 

Declaro prejudicado eventual pedido contraposto formulado pela parte ré, 

visto que não se trata de ação autônoma, não sendo aplicável o disposto 

no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas. P.R.I. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

à Central de Arquivamento e Arrecadação para intimação da parte autora 

para pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se 

certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010628-31.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO MARCHETTI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010628-31.2016.8.11.0013 EXEQUENTE: WALDOMIRO 

MARCHETTI EXECUTADO: COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - 

ME Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. No mesmo 

sentido é o Enunciado 12 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso: “A sentença homologatória de conciliação ou transação, 

dispensa a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em 

caso de inadimplemento poderá a parte credora requerer o 

desarquivamento e cumprimento da sentença nos próprios autos. Ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-52.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA DE FATIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo :  8010840-52 .2016 .8 .11 .0013  EXEQUENTE:  ALFA 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME EXECUTADO: CREUZA DE FATIMA DE 

SOUZA Vistos, etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não 

foi localizada a parte executada para receber a citação ou constatou-se 

que não há bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para 

tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com 

a devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 24 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001635-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001635-50.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERREIRA RIBEIRO & 

MENDONCA LTDA - ME REQUERIDO: MAGNO JHONATAN LEMES DA 

SILVA Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição 

do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte 

autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências que 

lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por 

oportuno, cumpre-me ressaltar que “A extinção do processo independerá, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante 

§1º do art. 51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora 

deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCIONE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000722-68.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: DARCIONE ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a 

parte autora, devidamente intimada, não promoveu os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, os quais eram imprescindíveis para o impulso do feito, 

razão pela qual deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Por 

oportuno, cumpre-me ressaltar que “A extinção do processo independerá, 

em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”, consoante 

§1º do art. 51 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora 

deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 24 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000484-46.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA DA SILVA - INVENTARIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSANI DE ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

ADRIANY DE ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

Maria de Araújo Silva (HERDEIRO)

MARIA APARECIDA SILVA (HERDEIRO)

WANDERLEY JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

Ana Vitória Araújo Silva (HERDEIRO)

Juarez Felix da Silva (HERDEIRO)

TERCEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000484-46.2018.8.11.0014. Vistos etc. No evento 

22791056, os herdeiros compareceram aos autos, comunicando a 

superveniência da maioridade da herdeira ANA VITÓRIA ARAÚJO SILVA, 

bem como, ainda, a formação de acordo relativo à especificação dos bens 

componentes do espólio, e da forma que deverão ser partilhados, 

requerendo, ainda, a conversão do feito de inventário para arrolamento 

sumário, assim como, também, a homologação do acordo mencionado, 

para que produza os efeitos legais, pelo que vieram-me os autos 

conclusos. Em relação ao acordo formulado (evento 22791056), verifico 

que as partes são maiores, capazes, estão devidamente representadas 

nos autos, bem como, voluntariamente firmaram a avença e o submeteram 

à apreciação do Juízo, motivo pelo qual, não havendo qualquer 

irregularidade em sua formação, HOMOLOGO-O INTEGRALMENTE para 

que produza os efeitos legais necessários. Igualmente, diante do 

consenso estabelecido entre os herdeiros, todos, como mencionado, 

devidamente representados nos autos, DEFIRO o pedido de conversão 

deste feito para ARROLAMENTO SUMÁRIO, destacando, especialmente, 

doravante desnecessária a intervenção do MPE, porquanto todos os 

herdeiros são maiores e capazes. Pelo exame do processado, constato 

que a Fazenda Pública Municipal manifestou seu desinteresse no feito 

(evento 18394692), destacando-se que a Fazenda Pública Nacional não 

manifestou-se, motivo pelo qual, desde logo, DETERMINO a renovação de 

sua citação, destacando-se que, na hipótese de permitir a FPN o decurso 

in albis de seu prazo, interpretar-se-á o ato como ausência de interesse 

no feito, assim autorizando seu prosseguimento. Em relação aos 

interesses do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme a manifestação de 

evento 18235698, tem-se que se limita à juntada da GIA-ITCMD e da 

certidão negativa de débito conjunta SEFAZ/PJE. E em relação à certidão 

negativa de débito postulada, examinando o feito constato que não está 

anexada, assim como, também, observo irregularidade na GIA-ITCMD 

apresentada, pois não constam como beneficiárias as herdeiras ADRIANY 

DE ARAÚJO SILVA e ANA VITÓRIA ARAÚJO SILVA, pelo que DETERMINO 

a intimação da inventariante para suprir a omissão, trazendo aos autos a 

GIA RETIFICADORA, constando os quinhões hereditários individualizadas 

das 03 (três) herdeiras, no prazo de 30(trinta) dias, prorrogáveis 

automaticamente, caso necessário, por igual período. Deverá, também, a 

inventariante, declinar o regime de bens do casamento da herdeira 

ROSANI DE ARAÚJO SILVA, uma vez que, caso casada em comunhão 

universal de bens, o cônjuge também possui direito sucessório, restando, 

também, desde logo DETERMINADO à inventariante que, caso a herdeira 

ROSANI seja casada em comunhão universal, o quinhão da herdeira 

deverá ser dividido ao meio, devendo também o respectivo cônjuge ser 

incluído como beneficiário na GIA-ITCMD. Cumpridas integralmente as 

determinações acima, venham-me os autos conclusos para sentença. 

Ciência à inventariante. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000390-98.2018.8.11.0014. Vistos. Em que pese a 

previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15 relativamente à presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física, a 

Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos 

autos, o executado, juntou a mencionada declaração, sem, contudo, 

apresentar quaisquer fatos e documentos que infirmem sua capacidade 

financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou 

da família. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, INTIME-SE o 

executado no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos 

hábeis a provar a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das 

custas e taxas processuais, servindo para tanto, dentre outros 

documentos, cópias das últimas declarações de imposto de renda, 

certidões negativas de propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) 

últimos meses, extratos atualizados de contas bancárias para 

comprovação da renda mensal auferida (sobretudo quando não houver 

outros meios de comprovar renda e despesas), contas de consumo 

habitual do lar (como água e luz), matrícula do imóvel em que reside, etc. E, 

apresente também, nos termos do artigo 835 do CPC/15, bens 

substitutivos para o caso de levantamento da constrição já efetivada. 

DETERMINO, ao Sr. Oficial de Justiça, que no prazo de 15 dias, diligencie 

para certificar a veracidade informações apresentadas pela parte 

executada quanto à precisa descrição dos bens constritos, devendo 

especificar se ambos são utilizados como local de residência, bem como, 

verificar se os imóveis penhorados são passiveis de alienação fracionada 

ou se não indivisíveis, certificando-se nos autos. INTIME-SE novamente a 

parte autora para se manifestar nos autos sobre petição de evento 

20268402, no prazo de 15 dias, devendo, também, carrear aos autos 

cópia atualizada das matrículas dos imóveis penhorados. Na sequência, 

certifique-se o integral cumprimento das determinações e venham-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. 
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Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL , EFETUAR O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO CONFORME 

DETERMINADO DA DECISÃO DERRADEIRA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000320-81.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000320-81.2018.8.11.0014. Vistos. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu causídico, para promover regular 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o prazo decorra 

sem manifestação, INTIME-SE a autora pessoalmente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover andamento regular ao feito, sob pena de extinção 

por abandono. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, venham-me os 

autos conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. 

Darwin de Souza Pontes. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000569-32.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEUSA DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo 1000569-32.2018.8.11.0014 SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforado por EDNEUSA DE 

OLIVEIRA PINHEIRO em desfavor do INSS, ambos devidamente 

qualificados. Em sua manifestação derradeira, a parte exequente anuiu os 

cálculos apresentados pela Autarquia executada, pelo que requereu a 

homologação e expedição da documentação necessária para o 

recebimento dos valores, pelo que vieram-me os autos conclusos. É o que 

merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Diante da concordância 

da parte autora com os valores apresentados pela autarquia no evento 

22601186, HOMOLOGO os cálculos, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no exato importe informado pelo INSS na manifestação 

supracitada. Por conseguinte, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV), observando as formalidades legais, instruindo-o 

com os documentos necessários para pagamento da quantia informada, 

devendo expedir-se ofício apartado para os honorários sucumbenciais. 

Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor, na 

forma como requerido pela parte exequente em sua manifestação 

derradeira. Na sequência, INTIME-SE o advogado da expedição do alvará e 

DÊ-SE CIÊNCIA à parte autora, intimando-a, pessoalmente, do valor 

transferido para o seu causídico. Diante do cumprimento voluntário da 

obrigação, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com 

fulcro no art. 924, II c/c o art. 513 do CPC/15. Certificada a disponibilização 

dos valores para o causídico e a intimação pessoal da parte autora, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000585-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DIAS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000585-83.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: LUZINETE DIAS SOARES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro o pedido de folhas retro e 

determino o processamento da fase de cumprimento de sentença. 

Proceda ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito. Intime-se a autarquia ré, com 

envio dos autos em carga para, querendo, impugnar os cálculos 

apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

535 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo acima sem 

requerimentos ou havendo concordância expressa do INSS, certifique-se 

e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, separadamente, para a parte e para o 

advogado (honorários sucumbenciais), em conformidade com a súmula 

vinculante 27. Atente-se para as formalidades legais e encaminhem-se ao 

Tribunal Regional Federal. Na sequência, expeçam-se os respectivos 

alvarás e intime-se a parte para ciência (na hipótese de transferência 

bancária) ou retirada na secretaria no prazo de 10 dias (quando 

inexistente nos autos pedido expresso para transferência, com as 

devidas informações bancárias). Em havendo pedido expresso para 

transferência dos valores devidos à parte para a conta do causídico, 

desde que existente instrumento de procuração com poderes para dar e 

receber quitação, expeça-se como requerido e intime-se a parte 

pessoalmente dando-lhe ciência. Certificado o adimplemento total da 

obrigação, venham-me os autos conclusos para decisão/sentença. 

Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações. Às providências. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000380-54.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000380-54.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA COSTA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA I. Relatório Trata-se de ação que busca reconhecer 

a cobrança indevida de mensalidades escolares, com pedido de 

consignação em pagamento e tutela provisória de urgência, ajuizada por 

LAYSA LAIANNY DE OLIVEIRA COSTA em desfavor de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA. Em apertada síntese, narra a autora que é aluna da 

instituição de ensino requerida, sendo que quando de seu ingresso lhe foi 

oportunizado o pagamento das mensalidades em valor equivalente a 10% 

(dez por cento) da mensalidade à época de cada pagamento até o final do 

curso, porém, transcorrido um (01) ano, a requerida não mais aceitou tal 

condição, impondo-lhe o adimplemento total da mensalidade para que a 

própria continuasse matriculada. Na decisão de ID 14444395 indeferiu-se 

o pedido de tutela provisória de urgência. Interposto agravo de 

instrumento, o Egrégio Tribunal confirmou o entendimento adotado por este 

juízo. Tentada a conciliação entre as partes, não se obteve resultado 

exitoso. Por fim, as partes apresentaram alegações finais em forma de 

memoriais escritos (IDs 20952556 e 20750701). Vieram os autos 
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conclusos. II. Fundamentação Analisando-se detidamente os autos, 

observa-se que a causa de pedir na questão posta a julgamento se cinge, 

em síntese, na suposta irregularidade dos aumentos progressivos das 

mensalidades escolares pertinentes ao curso universitário ministrado pela 

requerida, do qual é aluna a requerente. Pois bem. De início, é importante 

ressaltar que se aplica à relação entre alunos e instituições privadas de 

ensino as disposições e princípios do Código de Defesa do Consumidor, 

razão pela qual é de rigor que haja observância estrita dos direitos 

consumeristas elencados no art. 6º do referido diploma legal. Por 

conseguinte, em havendo falha na prestação do serviço deve o 

fornecedor ser responsabilizado e eventual ato/contrato ilegal, ser 

considerado inválido. Não obstante, no caso em apreço, não restou 

comprovada a prática de ato ilegal ou abusivo por parte da requerida. É 

que o contrato juntado com a inicial e firmado pela requerente em 2015 

prevê, de forma explícita, através da cláusula 2ª que, “o valor da 

mensalidade escolar correspondente ao 1º e 2º semestre letivo de 2015 

será parcelado pelo aluno, sem juros sob as parcelas vincendas (a 

vencer), nas condições previstas abaixo. ”. Oportuno consignar que, em 

que pese a expressão “até a conclusão do curso” constante no parágrafo 

1º da cláusula 2ª, em diversas outras passagens o contrato foi claro ao 

dizer que o respectivo parcelamento se referia unicamente aos dois 

semestres letivos do ano de 2015. É o que se infere do caput da 

mencionada cláusula (acima transcrito), assim como da cláusula 1ª, que, 

ao dispor sobre o objeto do contrato, estabeleceu que “O presente 

contrato de parcelamento tem como objeto o parcelamento da 

semestralidade escolar devida pelo aluno à IES relativamente aos 02 (dois) 

primeiros semestres do curso descrito no preâmbulo, correspondendo ao 

1º e 2º semestre letivo de 2015”. Novamente, no parágrafo 2º da cláusula 

2ª explicitou-se o período regido pelo contrato. Na sequência, a cláusula 4ª 

rege que “O aluno declara-se plenamente ciente que a lei 9870/99 (lei das 

Mensalidades escolares) permite à IES não renovar sua matrícula para o 

semestre letivo subsequente em caso no não pagamento integral das 

mensalidades escolares do semestre letivo anterior. Considerando que a 

IES concedeu ao aluno o benefício do parcelamento da semestralidade 

escolar do 1º e 2º semestre letivo de 2015, a inadimplência do aluno 

gerará...” (grifei). É límpida, também, a redação da cláusula 7ª do contrato, 

quando reitera o objeto do parcelamento – “Caso o aluno conclua suas 

atividades educacionais relativamente ao semestre letivo objeto do 

parcelamento (1º e/ou 2º semestre de 2015) ...”. Encerra o contrato 

dizendo que “o presente contrato terá início na data de sua assinatura e 

vigorará até a quitação da última parcela devida pelo aluno...”. Portanto, 

quanto ao contrato firmado em 2015, o qual concedeu parcelamento para 

que a autora procedesse ao pagamento parcial da mensalidade escolar, 

no percentual de 10% do valor originalmente estipulado, dúvidas não há 

quanto à sua duração e ao seu termo final. É dizer-se, ao contratar com a 

requerente o pagamento de 10% do valor da mensalidade, a autarquia 

fixou de forma clara e explícita o termo inicial e final da condição 

estipulada. Eventual prorrogação do avençado exigiria novo contrato ou 

aditivo contratual, o que não se verifica dos autos. Relativamente ao 

contrato que previu o aumento progressivo das parcelas (ID 17988079), 

também não logrou êxito a parte autora em trazer aos autos provas que 

permitissem infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do 

estipulado, inclusive porque nele houve assinatura digital certificada pela 

parte demandante (ID 17988060), o qual sequer teve sua autenticidade 

refutada. Com efeito, nada há que enseje dúvida razoável a respeito da 

boa-fé da instituição de ensino ou, ainda, que faça concluir pela prática de 

ato ilegal ou abusivo apto a excluir o dever da parte autora no que tange 

ao pagamento das mensalidades. Por conseguinte, forçoso também 

reconhecer a inexistência de elementos que autorizem a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não 

comprovados seus requisitos (ato ilegal, nexo de causalidade e dano 

moral). III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento)), sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2 do CPC. No entanto, 

por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica 

sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, §3º do mesmo diploma 

processual. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de 

estilo e anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000659-40.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 30273741

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000693-78.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR SILVA PAULA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS TRINDADE (AUTOR(A))

CLODOALDO DE ALENCAR CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCHMITT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que decorreu o prazo sem 

nenhuma manifestação da fazenda nacional,bem como do edital de citação 

de terceiros interessados. Certifico ainda que procedo a intimação da 

parte autora para promover reguglar andamento no feito, haja vist7a a 

certidão do oficial de justiça ID 25049521 Poxoréu/MT, 24 de março de 

2020. SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

34361250

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000693-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIANE RAQUEL SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA PORTO PEREIRA OAB - MT0015009A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000693-15.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: NAIANE RAQUEL 

SOUZA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

requerido por BANCO FINASA BMC S.A., em face de NAIANE RAQUEL 

SOUZA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. As partes 

informaram conforme ID 23205254 que entabularam novo acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução 

até o cumprimento integral do avençado. Decido. Ex positis, HOMOLOGO o 

acordo de ID 23205254 firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos mediante as condições nele estabelecidas. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Custas e 

honorários conforme avençado entre as partes. Intimem-se e após, 

independente de novas deliberações e ante a renúncia ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana/MT, 21 de outubro de 2019. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000930-15.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES ALVES GOMES NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (IMPETRADO)

Nelson Antonio Paim (IMPETRADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROMOVER REGULAR ANDAMENTO NO FEITO

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000082-28.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000082-28.2019.8.11.0014. Vistos etc. Abra-se 

vistas às partes para que, no prazo legal e sucessivo, começando pela 

parte autora, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Deverão, ainda, em mesma 

oportunidade, arrolar testemunhas, caso pretendam a produção de prova 

testemunhal, no limite de 03 (três) para cada parte, as quais deverão 

comparecer à eventual audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Cumpridas estas providências, certifique 

a secretaria e, após, venham-me os autos conclusos para deliberações. 

Em tempo, advirta-se às partes que, em razão do princípio do livre 

convencimento motivado, há a possibilidade de julgamento antecipado do 

mérito, se satisfeita a hipótese prevista pelo art. 355, inc. I do CPC, alerta 

que se faz em observância ao artigo 10 de mencionado diploma. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 31 de janeiro de 2020 Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-86.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES NEVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1000880-86.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos 

da Legislação vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo 

legal. POXORÉO, 24 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25762 Nr: 2984-60.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24.894

 PROCESSO N.º: 2984-60.2009.811.0033

CÓDIGO: 25762

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO

DESPACHO

Visto.

Considerando a existência de outro julgamento agendado (cód. 30951) 

para mesma data prevista a realizar-se a Sessão designada nos autos 

supra, dada à anterioridade de designação daquele, a fim de adequar a 

pauta, redesigno este ato para o dia 29/04/2020, às 08h30.

Oportunamente, manifeste-se o representante ministerial quanto à certidão 

de fl. 213.

Intimem-se.

São José do Rio Claro-MT, 11 de fevereiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26159 Nr: 29-22.2010.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON HUBNER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FISCHER BUSS 

WEISS - OAB:14727/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

Município de São José do Rio Claro/MT, em face de Nelson Hubner Buss e 

julgo extinta a lide, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Sem custas nem 

honorários, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.Havendo apelação 

e considerando as disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 

1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo 

de admissibilidade no primeiro grau, deverá o Cartório intimar a parte 

recorrida para oferecer contrarrazões e dar vista ao Ministério Público 

para parecer, se for o caso, e, na sequência, remeter os autos à instância 

superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.S

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 275 Nr: 145-19.1996.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB. FINANCEIRA S.A -CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEDÁLIA GOMES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Defiro o pleito de fl. 211.

 Assim, intime-se a parte exequente para que informe os dados bancários 

para levantamento da monta constritada, bem como para que requeira o 

que entender de direito visando a satisfação de seu crédito.

Informado os dados bancários, expeça-se o competente alvará, em 

seguida, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31956 Nr: 143-87.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA DELIRES 

CANOVA DE AZEVEDO, NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS CANOVA, 

CLOVIS CANOVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A, FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Visto.

A parte autora mudou de endereço sem comunicar o Juízo, conforme se 

denota de f. 474-verso.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar a providência 

prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o 

autor não promoveu os atos e as diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais 

pendentes.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54665 Nr: 509-58.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BERNADELI, CLEUDINEIA PEREIRA 

ZERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias 

e, após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 90865 Nr: 420-25.2020.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19.203/MT

 PROCESSO N.º: 420-25.2020.811.0033

CÓDIGO: 90865

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU: GUILHERME JUNIOR PACHECO

RÉU: JOILSON DA SILVA MIRANDA

DESPACHO

Vistos.

 Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil ou 222 do Código de Processo Penal, determino o 

cumprimento do descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência visando à oitiva das testemunhas, para o dia 

20/04/2020, às 14h30.

 Com o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as homenagens de estilo.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

São José do Rio Claro, 17 de março de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 423-77.2020.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19.203/MT

 PROCESSO N.º: 423-77.2020.811.0033

CÓDIGO: 90868

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

 RÉU: GUILHERME JUNIOR PACHECO

RÉU: JOILSON DA SILVA MIRANDA

DESPACHO

Vistos.

 Se preenchidos os requisitos previstos no artigo 260 do Código de 

Processo Civil ou 222 do Código de Processo Penal, determino o 

cumprimento do descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência visando à oitiva das testemunhas, para o dia 

27/04/2020, às 13h00.

 Com o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as homenagens de estilo.

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

São José do Rio Claro, 17 de março de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80398 Nr: 1752-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO, 

PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal e considerando o art. 8º da 

Portaria-Conjunta 249/2020, retire nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida ou realize seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65675 Nr: 2112-98.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO CLISTIER PINTO, MARCELO FELIX 

PINTO, PREVIMUNI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - M.T., MARCOS ROGERIO DA SILVA PINTO, 

MARCILENE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79769 Nr: 1432-45.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO KENGO SAITO, ROSA MARIA OGWA 

SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMEZO SAITO, DARCI YOKO SAITO, LISIANE 

MIDORI SAITO, HIROSHI SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUVALDO LOPES FERREIRA - 

OAB:14.196-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AVANZI PRAVATO - 

OAB:258272

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e proceda à devida publicação com 

comprovação nos autos, nos termos do art. 1.219 da CNGC-Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES, MARCIA 

ALIENDES LHOPES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 60 (sessenta) dias requerido pela parte exequente, 

momento em que deverá impulsionar o feito, requerendo o que de direito e, 

após, voltem para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78013 Nr: 644-31.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE NOVAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/O

 PROCESSO N.º: 644-31.2018.811.0033

CÓDIGO: 78013

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU: VALDIR DE NOVAIS SILVA

DESPACHO

Visto.

Diante da certidão de fl. 103, reitere a intimação da defesa para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente os memorias finais. Após, tornem 

conclusos para sentença.

Se, por ventura, o douto advogado, Dr. Gilberto dos Anjos Silva Júnior 

tenha deixado de patrocinar a defesa do denunciado, deve este, com 

urgência, informar aos autos. Neste caso, intime-se o réu, pessoalmente, 

para que constitua novo patrono ou informe a impossibilidade de assim 

fazer. Isto posto, façam-se os autos conclusos para nomeação de 

defensor dativo.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 12 de março de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 1919-49.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALIENDES LHOPES, MARCIA ALIENDES 

LHOPES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimo a parte requerida/credora para que tome ciência da certidão de 

decurso de prazo de fls. 280 e, no prazo legal e considerando o art. 8º da 

Portaria-Conjunta 249/2020, impulsione os autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69647 Nr: 924-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANCARLO PEDRO 

WANTWSKY - OAB:15.808/PR, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 Ante o exposto, DEFIRO a realização de nova avaliação do bem imóvel 

penhorado, desta vez por perito judicial, com amparo no art. 873, incisos I 

e III, do Código de Processo Civil de 2015.Nomeio, para tanto, a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Avenida Rubens de 

Mendonça, nº 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, em 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, telefone contato (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, para realização da perícia na área objeto da 

lide, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização dos trabalhos com apresentação do relatório final no prazo de 

30 (trinta) dias.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sua aquiescência acerca do perito, indicarem eventuais 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Intime-se a empresa 

nomeada para que, aceitando o encargo, apresente proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Apresentada a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, sobre ela 

manifestarem-se.Se concordes com o valor dos honorários, considerando 

que a realização de nova avaliação foi provocada pelos executados, nos 

termo do art. 82 do CPC, intime-os para efetuar o depósito integral da 

monta.Efetuado o depósito, autorizo o levantamento de 50% dos 

honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. Após, intime-se o perito 

para que dê início aos trabalhos periciais, cujo laudo, deverá aporta-se ao 

feito no prazo de 30 dias. Advirta-se o senhor o perito a cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71970 Nr: 2147-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571/SC, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Condeno os 

Embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios ao patrono do Embargado, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015.Transitada esta em julgado, translade-se cópia desta para os 

autos da execução, desapensando-se e, em seguida, arquivem-se os 

autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30215 Nr: 969-50.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR JUARES CEOLIN, VANI ANTONIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Vistos,

Determino seja os Drs. Rejane Buss Sonnenberg e Ricardo Buss 

Sonnenberg intimados para que informem, no prazo 15 (quinze) dias, se 

representam os interesse do embargante Almir Juares Ceolin neste feito, 

vez que autuam no interesse dele nos apensos autos n.º 50411. Em caso 

de resposta positiva, deverão, no mesmo lapso, promover a juntada ao 

feito do instrumento de procuração.

Caso contrário, intime-se pessoalmente o executado Almir Juares Ceolin, 

pessoalmente, endereço declinado no feito em apenso, (fl. 65/66 – Cód. 

50411) para que promova sua regularização processual, no prazo de 15 
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(quinze) dias.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, sob a arguição de que 

não ostenta condições para custear os honorários periciais, até o 

presente momento não vislumbro estarem presentes as condições para o 

deferimento de referida pretensão.

A qualificação deles na petição e inicial e ainda a natureza e objeto da 

causa, não permitem presumir serem os requerentes pobres, na acepção 

jurídica do termo.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

 Assim, faculto aos interessados o direito de provar a impossibilidade de 

arcarem, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se.

 Após, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 2236-23.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR JUARES CEOLIN, VANI ANTONIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Vistos,

Não obstante a declaração realizada na exordial de que os requerentes 

não podem arcar com as custas e despesas processuais, até o presente 

momento não vislumbro estarem presentes as condições para o 

deferimento da assistência judiciária gratuita perseguida.

A qualificação deles na petição e inicial e ainda a natureza e objeto da 

causa, não permitem presumir serem os requerentes pobres, na acepção 

jurídica do termo.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o 

estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem 

prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

 Assim, faculto aos interessados o direito de provar a impossibilidade de 

arcarem, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se. Após, tornem-se os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27417 Nr: 1294-59.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESIO RENATO SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29.624/PR, DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - 

OAB:37298

 Vistos,

ELESIO RENATO SCHAFER protestou pelo cumprimento de sentença por 

arbitramento em desfavor de INSOL DO BRASIL ARMAZENS GERAIS E 

CEREALISTA LTDA., ambos qualificados.

Determinada a intimação das partes para apresentação de pareceres ou 

documentos elucidativos, compareceu ao feito INSOL DO BRASIL 

ARMAZENS GERAIS E CEREALISTA LTDA., e protestou pelo cumprimento 

de sentença.

 As fl. 308/310, a parte requerida informou o valor que entende devido.

 Instada, a parte executada manteve-se inerte.

É o resumo do necessário.

Decido.

Do cumprimento de sentença requerido por INSOL DO BRASIL ARMAZENS 

GERAIS E CEREALISTA LTDA

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 304/305, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

Havendo pagamento, intimem-se os Exequentes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo os credores 

não ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, 

no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se 

o valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

Do cumprimento de sentença, por arbitramento, requerido por ELESIO 

RENATO SCHAFER

Considerando que a parte exequente apresentou os valores que entende 

devido, nos termos do art. 524, § 2.º, do CPC, sobre os quais, instada a 

parte executada, manteve-se inerte (certidão de fl. 312) determino sejam 

os presentes autos encaminhados à contadoria deste juízo para 

elaboração do cálculo dos valores devidos, devendo observar o teor da 

sentença de fls. 214/223 e v. acórdão de fls. 289/295.

Com o encarte do cálculo, vistas as partes para manifestação no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, tornem-se os autos conclusos.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000756-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. F. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. S. (REU)

A. C. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000756-46.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Guarda c/c 

Alimentos Requerente(s): Marli Fátima Foschiera D. J. da S. F. 

Requerido(a/s): Dorneles Foschiera Sieber Ana Claudia da Silva Vistos 

etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS proposta pela avó 

em desfavor de ambos os genitores de seu neto, objetivando, em tutela 

provisória de urgência antecipada e em tutela definitiva, (i) a guarda 

provisória do infante e (ii) alimentos provisórios de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo em favor do menor, a serem custeados pela mãe. 

Decisão (Id. 22464319) defere o benefício processual da gratuidade da 
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justiça à parte autora e determina a realização de estudo psicossocial. 

Estudo psicossocial (Id. 24743768) Manifestação Ministerial (Id. 28997730) 

pelo deferimento da tutela de urgência. É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. A guarda provisória do filho comum dos 

Requeridos deve ser concedida em favor da avó paterna, ora Requerente, 

uma vez que a criança já se encontra sob os cuidados da avó por longos 

3 (três) anos, conforme se infere da leitura do estudo psicossial, e a 

presente decisão apenas regularizaria essa situação fática, a fim de 

garantir o pleno exercício dos direitos assegurados. Desta feita, em 

análise aos elementos contidos nos autos, não verifico prejuízo em a 

criança ficar sob a guarda provisória de sua avó, já que é a guardiã 

natural da menor. Mesmo porque consoante prevê o artigo 35, do ECA, “A 

guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido o Ministério Público.” O provimento liminar de 

alimentos provisórios igualmente deve ser concedido, porque a certidão de 

nascimento comprova a legitimidade das partes, porquanto atesta que o 

infante é descendente dos Requeridos, vale dizer, existe prova 

pré-constituída da existência da obrigação alimentícia, no caso, decorrente 

de vínculo parental. Por sua vez, a necessidade do menor é presumida, 

considerado que se tratam de pessoa em formação, atualmente, com 

4(quatro) anos de idade, ao passo que não havendo elementos concretos 

para valorar a capacidade financeira da genitora requerido, deverá ser 

utilizado como parâmetro o padrão de vida do homem médio, de sorte que 

os requisitos previstos no artigo 2º, da Lei nº 5.478/1968, encontram-se 

presentes. 3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

antecipada para (i) conceder a guarda provisória do menor Danilo José da 

Silva Foschiera em favor de sua avó paterna, a Srª Marli Fátima Foschiera, 

e (ii) com fundamento no artigo 4º, da Lei º 5.478/1968, fixar os alimentos 

provisórios em favor do menor em 25% do salário mínimo vigente no País, 

equivalente a aproximadamente R$ 261,25 (duzentos e sessenta e um 

reais e vinte e cinco centavos), pensão alimentícia essa que deverá ser 

paga todo mês pela Requerida Ana Claudia da Silva diretamente à avó 

paterna do menor, devendo a primeira parcela ser paga 10 (dez) dias 

após a citação e as demais a cada 30 (trinta) dias, na conta indicada na 

petição inicial. Deixo, por ora, de encaminhar os autos ao CEJUSC para 

que seja designada sessão de mediação, a teor dos arts. 334 e 694, 

ambos do CPC, porque a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e Corregedor-Geral 

da Justiça, decretou o fechamento das portas dos fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso, instituiu o regime de teletrabalho e suspendeu 

a realização de audiências de qualquer natureza. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) Lavre-se Termo de Compromisso 

da Guarda. b) Cite(m)-se, por oficial de justiça, o(a/s) requerido(a/s) e 

intimem-se as partes do inteiro teor da presente decisão, para 

cumprimento, bem como para oferecer contestação, por petição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data de juntada aos autos do mandado 

cumprido (art. 231, II, CPC). c) Ciência ao Ministério Público. São José do 

Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000094-48.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMADEU MASHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000094-48.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Restabelecimento Auxílio Doença Requerente: José Amadeu Maschio 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSÉ AMADEU MASCHIO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Alega a parte 

autora, em síntese, ser segurada da Previdência Social, e, por 

encontrar-se incapacitada para o labor, em virtude de encontrar-se 

acometido de lesão extensa do manguito rotador do ombro esquerdo, 

doença classificada no CID M751, postulou junto ao órgão previdenciário o 

benefício do auxílio doença, em 6-9-2019, o qual foi concedido até 

22-10-2019, sendo que, após a cessação, solicitou novamente o benefício 

em 25-11-2019, o qual foi indeferido em 15-1-2020. Por tal razão, requereu 

a concessão de tutela de urgência antecipada para restabelecimento do 

benefício do auxílio-doença nº 629.467.0879-3, espécie 31, ou a 

concessão do benefício previdenciário nº 630.476.572-3, espécie 31, a 

partir da data do último requerimento (25-11-2019), bem como, ao final da 

ação, a condenação do requerido na manutenção do benefício, e o 

pagamento das parcelas vencidas e as que vieram a vencer durante a 

instrução processual. Após determinação judicial (Id. 28975593), o 

Requerente apresentou comprovante de domicílio e documento 

comprobatório de negativa do INSS (Id. 29037316). É o relato do essencial. 

Fundamento e Decido. 2. Preliminarmente, defiro em favor da parte 

requerente o benefício processual da Justiça Gratuita, ante do teor da 

declaração de pobreza e documentos que instruem a inicial. Passo 

doravante a analisar o pleito antecipatório. A tutela de urgência (cautelar 

ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil 

de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. No caso dos autos, analisando os documentos 

apresentados pela autora, entendo que as provas documentais trazidas 

aos autos com a inicial são suficientes para a concessão da tutela de 

urgência pretendida pela parte. Destarte, os documentos apresentados 

demonstram a condição do(a) autor(a) como segurado(a) da Previdência 

Social, já que o INSS lhe outorgou, em agosto de 2019, o benefício de 

auxílio doença por 120 dias. A incapacidade laborativa, por sua vez, resta 

configurada, ao menos de forma superficial (já que unilateral) pelo(s) 

atestado/laudo(s) médico(s) identificado(s) pelo(s) Id. 28945523, pois 

demonstram a incapacidade da parte autora em retornar às suas 

atividades laborais. Tais documentos, como se sabe, deverão ser 

complementados por prova mais robusta no momento oportuno, sob o 

princípio do contraditório. Todavia, eles são suficientes a preencher o 

requisito em análise. Por seu turno, o perigo de dano é inerente à própria 

natureza do benefício pretendido, que se presta a suprir as necessidades 

do indivíduo que, por motivos de saúde, não pode trabalhar para garantir 

seu sustento e de seus familiares, devendo, pois, receber o benefício 

enquanto a incapacidade permanecer, caso temporária. 3. Ante o exposto, 

convencido, pelo início de prova produzido, do preenchimento dos 

requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, para determinar que o INSS 

implante/reimplante o benefício de auxílio-doença em favor do Requerente, 

no valor correspondente a 91 % de seu salário de benefício, ressalvado o 

disposto no art. 33 da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, especifico novamente as 

informações abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome 

do(a) segurado(a): JOSÉ AMADEU MASCHIO II- Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA III - Numero do benefício: 630.476.572-3 IV - Renda 

mensal atual: 91% do salário-de-benefício da autora (caso não inferior ao 

mínimo nacional) V - Data de início do benefício: 23-3-2020 VI - renda 

mensal inicial: 91% do salário-de-benefício da autora Encaminhe-se 

também os documentos indicados no art. 387 da CNGC, verbis: “Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).” 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte 

autora sobre o teor desta decisão. b) Cite-se eletronicamente o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 

230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344); c) Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito. d) Após, conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000026-35.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Alimentos Exequente: Tais Galant dos Santos Executado: Jean Maia dos 

Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Prestar 

Alimentos em que a exequente, expressamente, informou que o executado 

pagou integralmente os valores acordados, requerendo, por isso, a 

extinção da execução (Id. 29929345). 2. Diante da expressa informação, 

pela credora, de que o executado satisfez a obrigação, de rigor a extinção 

da execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II e II do 

artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; III - o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;” 3. 

Ante o exposto, acolho o pedido da credora e, em consequência, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II e III, do CPC. 

Sem custas, despesas processuais e verba honorária. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se 

estes autos, com as anotações, providências e baixas de estilo. Publicada 

com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o patrono da credora. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de 

Souza, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CASAGRANDE JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CAETANO MARINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000638-07.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Cumprimento de 

Sentença Requerente(s): Wellington Casagrande Junior Requerido(a/s): 

Rosana Caetano Marino Vistos etc. 1. Intime-se o(a) advogado(a) 

nomeado à parte Requerente/Exequente, Dr. VALDIR BRUNO ENGEL 

JUNIOR, OAB/MT 8.013/MT, para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 16922533, págs. 

1/2). 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, ABRA-SE vista 

dos autos ao Ministério Público. 3. Cumpridas essas providências, 

conclusos São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000690-66.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

UNESUL DE TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME BANDEIRA RODRIGUES OAB - RS0041259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

VILMAR DAVI COLDEBELLA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CELSO LOPES DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça através de guia 

emitida no Site do Tribunal de Justiça>Emissão de Guias Online, conforme 

artigo 716-D da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - Foro Judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001106-34.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça através de guia 

emitida no Site do Tribunal de Justiça>Emissão de Guias Online, conforme 

artigo 716-D da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - Foro Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-40.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VIPAGRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPERLIRA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (REU)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302268 designada Sessão de Mediação para o dia 

11/05/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000718-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. GIULIANO STELA COMERCIO - ME (REU)

FRANCO GIULIANO STELA (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000718-68.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Especifiquem os 

litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio Claro, datado e 

assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000995-50.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MINUZZI (REQUERIDO)

CLECIO SCHWADE (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça através de guia 

emitida no Site do Tribunal de Justiça>Emissão de Guias Online, conforme 

artigo 716-D da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - Foro Judicial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000070-20.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ NETO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) Excelentíssimo(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça através de guia 

emitida no Site do Tribunal de Justiça>Emissão de Guias Online, conforme 

artigo 716-D da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça - Foro Judicial.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000798-32.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Panjapi Comércio Agropecuário Ltda (Pap Rações Ltda) 

Requerido: Karru Comércio e Representações Ltda - ME Vistos etc. 1. 

Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para, em 15 

(quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito. 2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000866-45.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

P. A. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA DE RIO CLARO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Processo PJe nº 1000866-45.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Obrigação de 

Fazer Requerente: P. A. L. da C., representado por sua genitora Lilan 

Ferreira da Silva Requerido: Escola Luterana Siegfried Buss Vistos etc. 1. 

A causa de suspensão restou superveniente perdida, porque rescindi o 

contrato de prestação de serviços anteriormente formalizado com a 

instituição de ensino requerida. 2. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER em que os litigantes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania desta Comarca, requerendo 

a homologação do acordo e extinção do feito (Termo de Sessão de 

Conciliação de Id. 30218989) É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 3. Compulsando os autos, constato que as partes são capazes e 

o direito litigioso permite composição, de sorte que não vejo óbice em 

homologar o acordo e, por consequência, extinguir o processo com 

apreciação do mérito. 4. HOMOLOGO, pois, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de Id. 30218989, e, como tal, JULGO O 

MÉRITO da demanda para homologar a transação efetivada entre as 

partes, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC. Custas e despesas 

processuais pela parte autora. Certifique-se o trânsito em julgado, 

considerada a expressa renúncia ao prazo recursal, e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações e providências de estilo. 

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000763-38.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1000763-38.2019.8.11.0033. 

AUTOR(A): MARIA HELENA RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. 1. Cuida-se de ação para concessão 

do benefício de aposentadoria rural por idade, movida por MARIA HELENA 

RODRIGUES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. A autora busca o reconhecimento judicial de todo tempo trabalhado 

na atividade rural e, por tais sintéticas razões, requereu a condenação do 

INSS a implantar em seu favor o benefício da aposentadoria rural por 

idade. Decisão inaugural proferida em 17/12/2019 (Id. 26730321), 

deferindo os benefícios da gratuidade da justiça à autora e designando 

audiência de instrução e julgamento. Citada em 18/12/2019, a autarquia ré 

não se manifestou. Audiência de Instrução realizada nesta data, 

oportunidade em que colheu-se o depoimento pessoa e das testemunhas 

arroladas pela parte autora. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 

2. Trata-se de Ação Previdenciária objetivando a concessão do benefício 

previdenciário da aposentadoria rural por idade. O benefício de 

aposentadoria rural por idade encontra previsão no artigo 48 da Lei nº 

8.213/91, senão vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11 

desta Lei. § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo 

que não atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam 

essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob 

outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher. Dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/1991, o seguinte: O 

trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime 

Geral de Previdência Social, na forma da alínea ‘a’ do inciso I, ou do inciso 

IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data 

de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido 

benefício. Infere-se da leitura dos comandos insertos nesses preceitos 

legais que para a concessão da aposentadoria por idade de trabalhador 

rural são necessários os seguintes requisitos: contar com 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se 

homem, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondentes à carência do benefício pretendido. Ademais, a 

concessão do referido benefício independe do recolhimento de 

contribuição previdenciária, a teor do art. 26, III, c/c art. 39, ambos da Lei 

8.213/1991. Todavia, quanto ao tempo de exercício de atividade rural, 

exige-se início razoável de prova material, corroborável por prova 

testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, prova meramente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

(art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, Súmulas 149 e 27 do STJ). Cumpre 

anotar que o início de prova material exigido pelo § 3º do artigo 55 da Lei 

nº 8.213/91 não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, 

ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade na 

condição de rurícola, pois isto importaria em se exigir que todo o período 

de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma 

utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor rural. Pois bem. 

Na espécie, o conjunto probatório atesta com segurança os requisitos 

para obtenção do benefício previdenciário almejado. Os documentos 

pessoais comprovam a idade mínima exigida para a obtenção do benefício 
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em questão, uma vez que a demandante completou 55 anos de idade em 

dezembro de 2009. A prova documental nos autos serve de início de 

prova material do labor rurícola, notadamente, Cadastro de Sócia do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Rio Claro – MT, 

Certidões de Casamento e Nascimento de filho e notas de compras de 

insumos agropecuários, corroborada pelo depoimento testemunhal, 

atestando que a autora trabalha há mais de trinta anos em regime rural de 

economia familiar. Ademais, o testemunho colhido em juízo na audiência de 

instrução é firme em corroborar a prova material, uma vez que informou 

ter a parte autora desempenhado labor rural no período de carência 

exigido. Restou, assim, comprovado o exercício de labor no campo e o 

período de carência (art. 143, da Lei 8.213/91), bem como o disposto no 

artigo 55 da Lei 8.213/91, haja vista constar nos autos início razoável de 

prova documental da atividade rurícola exercida pela postulante, ao qual 

se somou a prova testemunhal produzida em juízo durante a instrução do 

feito. A pretensão inaugural, portanto, comporta acolhimento, 

reconhecendo-se o direito da parte autora em obter o benefício da 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo vigente em cada 

competência. 4. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para ordenar ao instituto 

requerido que conceda à requerente o benefício previdenciário da 

aposentadoria rural por idade rural no importe de 01 (um) salário mínimo, 

com termo inicial de pagamento a data do requerimento administrativo e, na 

sua ausência, a partir da citação, corrigido monetariamente e com juros 

legais nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. NOME DA 

SEGURADA: MARIA HELENA RODRIGUES CHAGAS; BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: Aposentadoria por Idade Rural; DATA INÍCIO DO BENEFÍCIO – 

DIB: 16/03/2016 – (Id. 22303593); DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 

dias, a contar da data da intimação desta; Isento o instituto demandado do 

pagamento de custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, § 

1º), contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios ao 

patrono da parte autora, verba essa que, a teor da Súmula 111 do STJ, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações em atraso até a data 

da prolação desta sentença. Deixo de submeter a presente ao reexame 

necessário, diante do que estabelece o artigo 496, § 3º, III, do Código de 

Processo Civil de 2015, uma vez que a condenação não excede o valor 

correspondente a 100 salários mínimos. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, na distribuição. 

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.” SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO, 11 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT OAB - MT22097/O (ADVOGADO(A))

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DOS SANTOS MORETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1003172-56.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Anulatória de 

Acordo Requerente: Cristiano Silva dos Santos Requerido: Daniela dos 

Santos Moretti Vistos etc. 1. Junte-se a Secretaria o termo de sessão de 

mediação/conciliação designado no dia 11-10-2019 (Id. 23092732). 2. 

Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 15 (quinze) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. São José do Rio 

Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000253-88.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARRUBIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER MARRUBIA PEREIRA JUNIOR OAB - SP281965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DA SILVA ZBOROWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Carta Precatória nº 1000253-88.2020.8.11.0033 Vistos etc. 1. Defiro a 

postulação do credor de Id. 30552588, porque o cumprimento do ato 

(penhora semoventes) se insere na exceção prevista no art. 5º, da 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020 [medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus)], já que ato 

processual necessário à preservação de direito. Todavia, o cumprimento 

da diligência pelo meirinho deverá ocorrer sem a presença física do credor 

ou de seu patrono, porquanto residentes em unidade da federação (São 

Paulo) com alto índice de contágio e transmissão do Novo Coronavírus, 

preservando-se, assim, a saúde dos munícipes desta urbe, como, por 

igual, e principalmente, do oficial de justiça. 2. Cumpra-se o ato deprecado 

o oficial de justiça encarregado do mandado ou, em não sendo possível, o 

oficial de justiça plantonista, atentando-se para as determinações acima 

lançadas, e de tudo certificando-se. 3. Intime-se e cumpra-se. São José 

do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, 

Juiz de Direito.

Sentença

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

Processo Número: 1000771-15.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000771-15.2019.8.11.0033 Tipo de Ação: Alvará Judicial 

Vistos etc. 1. Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL proposto por SILVIA REGINA 

GOMES objetivando autorização judicial para levantamento de valores 

relativos a créditos não recebidos em vida por Francisco Alceu Lopes de 

Brito, falecido em 20-7-2019, esposo da requerente, importes esses 

decorrentes de saldos de FGTS, PIS-PASEP, INSS, e de contas bancárias. 

Decisão (Id. 22360361) (i) concede o benefício processual da gratuidade 

da justiça a Requerente, (ii) determina a citação por edital dos possíveis 

interessados, para querendo, se manifestar no feito, e (iii) determina sejam 

oficiados instituições financeiras e agência da previdência social. Ofício 

(Id. 24298697) em que a agência da previdência social de Diamantino/MT 

informa a existência de saldo residual da aposentadoria por tempo de 

contribuição do falecido. Ofício (Id. 24298698) em que o Banco do Brasil 

S/A informa a existência de saldo em conta poupança e de dívidas em 

nome do de cujus. Ofício (Id. 27273070) em que o Banco Bradesco S/A 

informa a existência de saldo em conta corrente em nome do de cujus. 

Parecer do Ministério Público Estadual (Id. 29893628) manifestando-se 

pelo indeferimento do pedido inicial, em suma, porque existem outros bens 

sujeitos a inventário. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

Trata-se de Alvará Judicial objetivando levantamento de valores relativos a 

créditos não recebidos em vida pelo falecido esposo da requerente, 

importes esses decorrentes de saldos de FGTS, PIS-PASEP, INSS, e de 

contas bancárias. Os artigos 1º, caput, e 2º, caput, ambos da Lei Federal 

nº 6.858, de 24-11-1980, que dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, estão assim redigidos: “Art. 1º - Os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 
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física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” (grifei e negritei). O Decreto nº 85.845, de 26-3-1981, ao 

regulamentar esse diploma legal, estatui em seus artigos 1º e 4º as 

seguintes regras: “Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único 

deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do 

artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos 

seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos 

empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de 

emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, 

pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas 

autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais 

tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, 

saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de 

investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” “Art. 4º A inexistência de 

outros bens sujeitos a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, 

do artigo 1º, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo 

anexo, firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja 

depositada a quantia a receber. § 1º As declarações feitas nos termos 

deste artigo ter-se-ão por verdadeiras até prova em contrário. § 2º A falsa 

declaração sujeitará o declarante às sanções previstas no Código Penal e 

demais cominações legais aplicáveis. § 3º Verificada, a qualquer tempo, a 

existência de fraude ou falsidade na declaração, será dado conhecimento 

do fato à autoridade competente, dentro de 5 (cinco) dias, para 

instauração de processo criminal.” (grifei e negritei). A propósito, 

Francisco José Cahali e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (in 

Direito das Sucessões. São Paulo, RT, 2012, 4. ed. rev., atual. e ampl., pg. 

420) lecionam que: “O inventário é o meio pelo qual se promove a efetiva 

transferência da herança aos respectivos herdeiros, embora, no plano 

jurídico (e fictício, como visto), a transmissão do acervo se opere no exato 

instante do falecimento. Através dele, faz-se a identificação dos 

sucessores, da herança, das eventuais dívidas e obrigações deixadas 

pelo falecido, para futura partilha ou adjudicação do resultado aos 

herdeiros. (…) Até recentemente, o inventário representava um dos 

exemplos do chamado processo necessário, na medida em que apenas 

através de inventário judicial é que seria possível promover a passagem 

dos direitos e obrigações deixados pelo falecido aos seus herdeiros, 

salvo em situações excepcionais, nas sucessões anômalas ou 

irregulares, onde a transferência de valores relacionados ao FGTS, PIS e 

PASEP, bem como pequenas quantias existentes em aplicações, quando 

inexistente outro patrimônio a inventariar, já poderia ser feita 

administrativamente ou através de alvará judicial.” (sem grifos e negritos 

no original). Infere-se da leitura conjugada desses dispositivos legais e 

dessa lição doutrinária, que o pedido de alvará judicial para o levantamento 

de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, em regra, 

não depende de inventário ou arrolamento. Contudo, existindo bens a 

inventariar, não se revela lícito o procedimento independente do alvará 

para levantamento daquelas importâncias, sendo, de rigor, o ajuizamento 

da ação de inventário, para, durante a tramitação do feito, obter-se a 

autorização judicial, cujo alvará será processado, conforme o caso, como 

incidente ou apenso aos autos. Valho-me, uma vez mais, dos 

ensinamentos daqueles doutrinadores acima: “(…) mesmo no processo de 

inventário, para a prática de determinados atos, por exemplo, alienação de 

bens do espólio, transação em juízo ou fora dele (CPC, art. 992), outorga 

de escritura (a requerimento do inventariante, herdeiros ou mesmo 

adquirente), levantamento de numerário ou movimentação bancária em 

nome do espólio, retirada de títulos ou ações em custódia de instituições 

financeiras, ou suas bonificações e dividendos, transferências de bens 

(veículos, linhas telefônicas) etc., é utilizado o alvará, na concepção 

clássica de autorização judicial, a ser processado, conforme o caso, 

como incidente ou apenso aos autos.” (ob. cit. pg. 446/447) (sem negrito 

no original). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ergue-se nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – RAZÕES DO APELO 

REFERENTE CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – 

ALVARÁ PARA VENDA DE RESES – EXISTÊNCIA DE BENS – 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a ausência de 

correlação das razões recursais com a causa sub judice, por 

conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso não pode ser 

conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem 

a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o pedido de 

Alvará e obriga a abertura de inventário” (Ap 12843/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

(grifei e negritei). Pois bem. Compulsando os autos, especificamente, a 

certidão de óbito do senhor Francisco Alceu Lopes de Brito (Id. 

22319039), restou declarado que o falecido deixou bens a inventariar. 

Logo, o procedimento independente do alvará, tal como posto, não 

comporta acolhimento, ao menos que a interessada comprove a 

distribuição do inventário (judicial ou extrajudicial). Destaque-se, por 

oportuno, em deferência ao que articulado na petição inicial e na 

postulação de Id. 30156709, que a desnecessidade de abertura de 

inventário a que faz referência o art. 666, do CPC (Art. 666. Independerá 

de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 

6.858, de 24 de novembro de 1980”), diz respeito a valores relativos a 

créditos não recebidos em vida decorrentes de FGTS e do fundo de 

participação do PIS-PASEP, além das restituições relativas ao imposto de 

renda e outros tributos e não, como no caso, decorrente de saldos 

existentes em contas bancárias (Ofícios de Id. 24298697, Id. 24298698 e 

Id. 27273070). A improcedência do pedido, portanto, é de rigor, porque o 

prévio ajuizamento de inventário (extrajudicial ou judicial), neste caso, é 

necessário, porquanto o falecido deixou bens a inventariar, conforme 

certidão de óbito. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

na ação. Custas e despesas processuais se houver, pela requerente, 

ônus, todavia, sob condição suspensiva da exigibilidade, ante o 

deferimento da assistência judiciária gratuita. Condeno a Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios 

a(o) defensor(a) dativo(a) nomeada(o), LUCIVANE MINUSCULI BASSO, 

OAB/MT 23.690, verba honorária essa que fixo em 2 (duas) URH, 

equivalente à R$ 1.857,03 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e 

três centavos), em consonância com o art. 22, § 1°, do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 8.096, de 4 

de julho de 1994), e com o item 2.1 da Tabela XI (Advocacia no Juízo de 

Família e Sucessões) da Resolução n. 96/2007, do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, notadamente, em 

virtude de sua atuação no feito. Expeça-se certidão de crédito advocatício 

em prol do(a) defensor(a) nomeado(a), nos moldes da CNGC/MT. Ciência 

ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as providências, 

anotações e baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema PJe. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. Luis 

Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-47.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARLEI ROGERIO DAS CHAGAS RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO OAB - MT24723/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000603-47.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Cobrança 

Requerente: Jair Medeiros Requerido: Varlei Rogerio das Chagas Ribeiro 

Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ajuizada 

por JAIR MEDEIROS em face de VARLEI ROGÉRIO DAS CHAGAS RIBEIRO, 

visando a condenação do Requerido aos pagamentos de (i) R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de aluguel atrasado, mais 10% (dez 
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por cento) no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por multa 

contratual, e (ii) R$ 122,43 (cento e vinte e dois reais e quarenta e três 

centavos) e R$ 317,72 (trezentos e dezessete reis e setenta e dois 

centavos), a título de contas de energia elétrica em atraso. Alega a parte 

autora, em síntese, que firmou com a parte ré um contato de locação de 

uma casa de alvenaria de sua propriedade, por 6 (seis) meses, tendo o 

requerido, no quarto mês, pago parte do aluguel e, nos dois meses 

subsequentes, efetuado nenhum pagamento, além de duas faturas de 

energia elétrica em atraso. Decisão inaugural (Id. 15704556) indefere a 

citação por edital e ordena a citação por correio. Decisão (Id. 20097554) 

defere a citação por edital. Edital de Citação (Id. 20266538). Decisão (Id. 

21971080) nomeia curador especial. Contestação (Id. 23102190), com 

preliminar de nulidade da citação por edital e contestando por negativa 

geral. Impugnação à Contestação (Id. 24707501). Intimadas as partes a 

especificarem as provas pretendidas, apenas a parte autora se 

manifestou, dizendo que não há outras provas a produzir e requerendo o 

julgamento antecipado (Id. 29127367). É o relato do essencial. Fundamento 

e decido. 2. Conheço diretamente do pedido e passo a proferir julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, posto não haver necessidade de dilação probatória, eis 

que a matéria é exclusivamente de direito. 2.1. Da Preliminar de Nulidade 

de Citação: A curadora especial alega que a citação por edital é nula, 

porque não esgotados todos os meios de buscas em localizar o endereço 

do Requerido. Não compactuo de semelhante compreensão. O 

Requerente, na petição inicial, expôs que o Requerido abandonou o imóvel 

e mudou de cidade, sem deixar informações sobre seu paradeiro, tendo, 

inclusive, demonstrado que a parte ré possui contra si uma ação penal em 

curso na Comarca de Belém, Estado do Pará, em que foi citado por edital. 

Ademais, este Juízo, ao receber a demanda, diligenciou nos sistemas 

disponíveis e localizou um possível endereço para citação, tendo, por isso, 

determinado a citação por correio do Requerido, a qual, todavia, não se 

concretizou, legitimando-se, destarte, a citação por edital do réu nestes 

autos, já que esgotados todos os meios disponíveis para localização do 

Requerido. Rejeito, por isso, a preliminar de nulidade da citação por edital. 

2.2. Do Mérito: Trata-se de ação de cobrança de aluguéis atrasados. A 

documentação encartada no feito demonstra a existência de contrato de 

locação de imóvel residencial, por prazo determinado, entre os litigantes, e 

a mora decorrente dos encargos assumidos pelo requerido. Na espécie, 

porque não produzida prova em sentido contrário, o Requerido efetuou o 

pagamento parcial do antepenúltimo mês (remanescendo R$ 500,00) e 

deixou de efetuar o pagamento do penúltimo e último mês (remanescendo 

R$ 3.000,00), bem como não quitou duas faturas de energia elétrica, 

embora tenha se comprometido contratualmente a tanto. A procedência do 

pedido, portanto, é de rigor, considerada a comprovação da locação entre 

os litigantes e a mora do requerido no pagamento de parte dos aluguéis e 

encargos contratuais. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados 

na ação para CONDENAR o Requerido a ressarcir ao Autor os valores de: 

(i) R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de alugueres vencidos, 

a serem corridos pelo INPC desde o vencimento de cada aluguel e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

vencimento de cada parcela, mais 10% (dez por cento) no valor de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais) por multa contratual, e de (ii) R$ 

122,43 (cento e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) e R$ 317,72 

(trezentos e dezessete reis e setenta e dois centavos), a título de contas 

de energia elétrica em atraso. Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento 

das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de 

zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. Por consequência, ponho fim à fase 

cognitiva do procedimento comum, forte no artigo 203, § 1º, do CPC. 

Transitada esta em julgado e, não havendo manifestação do interessado, 

arquivem-se os autos, dando-se, inclusive, baixa na distribuição. 

Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro, datado e assinado digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000308-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FABIANA MORETTI CALHEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000308-10.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Vistos etc. 1. Trata-se de Execução de Título 

Extrajudicial em que o banco credor, expressamente, informou que o 

executado pagou integralmente os valores acordados, requerendo, por 

isso, a extinção da execução (Id. 24904426). 2. Diante da expressa 

informação, pelo credor, de que o executado satisfez a obrigação, de 

rigor a extinção da execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no 

inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis: “Art. 

924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita;” 3. 

Ante o exposto, acolho o pedido da parte exequente e, em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. Custas e despesas processuais pelo(a/s) executado(a/s) [Cláusula 

08 do acordo de Id. 14135548]. Certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo. Publicada com a inserção no Sistema PJe. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se unicamente o 

patrono da credora. Cumpra-se. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juíza de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-20.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR BARBOSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Visto. Não obstante, as alegações da requerente quanto ao pedido de 

tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime 

pela relevância da questão, postergar a sua analise para após a 

manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar 

do pedido de tutela de urgência após a formação da angularidade da 

relação processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar 

documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos 

dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte 

ré resposta escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do 

contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, outros documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas 

a serem oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) 

salários mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A 

superior a este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

depende obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito 

devidamente habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é 

obrigatória. Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) 

dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde 

já ciente de tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para 

comparecer à audiência marcada, devidamente representada, se for o 

caso, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 13 de março de 2020. 
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(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-05.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Visto. Não obstante, as alegações da requerente quanto ao pedido de 

tutela de urgência para a exclusão do nome do requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, antes de apreciar o pedido, entendo por bem, máxime 

pela relevância da questão, postergar a sua analise para após a 

manifestação da parte requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e, tratar 

do pedido de tutela de urgência após a formação da angularidade da 

relação processual, oportunidade em que a parte ré poderá juntar 

documentos relativos ao débito. Cite-se conforme requerido e nos termos 

dos artigos 18 e 20, da Lei 9.099/95. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação. Se a parte ré, intimada, não comparecer à audiência, ser-lhe-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na peça inaugural. Caso não haja conciliação, ofertará a parte 

ré resposta escrita ou oral, oportunidade em que deverá exibir cópia do 

contrato pelo qual o nome do autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, outros documentos que julgar necessário e do rol de testemunhas 

a serem oportunamente ouvidas. A resposta em causa de até 20 (vinte) 

salários mínimos poderá ser produzida pela própria parte requerida. A 

superior a este valor e até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

depende obrigatoriamente de ser feita por profissional do direito 

devidamente habilitado. Faculto ainda a oferta da contestação em até 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, cuja presença das partes é 

obrigatória. Consigno que a ausência de contestação importa, do mesmo 

modo, em revelia. Na hipótese da contestação estar instruída com 

documentos ou nela forem argüidas preliminares ou matérias prejudiciais, 

oportunizado será à parte autora replicá-la no ato ou em até 05 (cinco) 

dias, se a contestação não for apresentada na audiência, ficando desde 

já ciente de tal possibilidade. Convoque-se a parte autora para 

comparecer à audiência marcada, devidamente representada, se for o 

caso, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 13 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-22.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BARBOSA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Visto, Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo 

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

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios. 

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro-MT, 17 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-27.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1001003-27.2019.8.11.0033 AUTOR: LINDOMAR GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, formulada por 

LINDOMAR GOMES DA SILVA, em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. 

Sustenta a parte autora que no mês de abril/2018, ao tentar obter crédito 

no comercio local teve a indigna surpresa de constatar que havia 

negativação em seu nome, razão pela a qual o crédito não pode ser 

concedido. Relata que buscou informação junto ao órgão de proteção ao 

crédito BOA VISTA SERVIÇOS S.A e verificou a existência de um 

pendencia no valor de R$ 121,97 (cento e vinte e um reais e noventa e 

sete centavos). Assevera que em nenhum momento foi notificado acerca 

do apontamento, razão pela qual postula pela indenização por danos 

morais. Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, na qual se 

dispensa a produção de outras, passo a analisar o mérito demanda, nos 

termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado improcedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Resta 

incontroverso a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida junto a Telefônica Brasil S/A no valor de R$ 

121,97 (cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos). Destaca-se, 

primeiramente, que sendo a requerida mantenedora do banco de dados em 

que consta a reprodução da negativação do nome da parte autora, 

demonstrada está a legitimidade passiva e eventual responsabilidade pela 

ausência de prévia notificação. No caso, a autora demonstrou o 

lançamento do débito em seu nome, divulgado nos sistemas, conforme 

documentos acompanhados na inicial. O pedido de reparação por danos 

morais tem como fundamento o descumprimento da regra posta no art.43, 

§2º do CDC, que preceitua: "Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2° A abertura de 

cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.". 

Analisando os autos, denota-se que a requerida apresentou a Carta de 

Aviso de Débito, conforme se infere dos documentos do Id. 26025719. É 

certo que a legislação aplicável não exige a comprovação da ciência do 

destinatário por meio de Aviso de Recebimento (AR). Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.083.291/RS, representativo de controvérsia, decidiu que, para a 

comunicação prévia da inscrição de nome em Cadastro Restritivo de 

Crédito, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do 

devedor, informado pelo credor, sendo desnecessário o Aviso de 

Recebimento- AR. É nesse sentido o enunciado da Súmula nº 404 do STJ: 

"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao 

consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros." Ademais, no caso, certo é que à análise dos documentos 

trazidos pela demandada, tem-se que a carta foi enviada ao endereço 

cadastrado junto ao banco de dados do SCPC, que certamente, 

corresponde àquele informado pela mesma por ocasião da contratação. 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SOCIEDADE MANTENEDORA DO 

CADASTRO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR. 

NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO EXIGÊNCIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO 
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RECURSO. - A lei exige que os Órgãos de restrição ao crédito 

comuniquem previamente ao devedor a inscrição em cadastros de 

inadimplentes. - Não há qualquer exigência legal de que a comunicação 

prévia seja efetuada por meio de carta com aviso de recebimento; pelo 

contrário, entende o STJ que é dispensável o aviso de recebimento (AR) 

na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu 

nome em bancos de dados e cadastros (Súmula 404). - A ratio decidendi 

do precedente paradigmático contido no REsp 1.083.291 é no sentido de 

que não cabe ao gerente do cadastro investigar o endereço correto do 

consumidor, de forma que é suficiente para o cumprimento do art. 43, §2º 

do CDC o envio da correspondência ao endereço informado pelo credor. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.062457-7/001, Relator(a): Des.(a) José 

Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2019, 

publicação da súmula em 11/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cabe ao órgão mantenedor 

do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. 2. Comprovando o órgão de restrição ao crédito ter 

expedido regularmente a notificação de que trata o § 2º do art. 43 do 

Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em indenização por 

danos morais. 3. A lei não exige que a comunicação prévia seja entregue 

pessoalmente ao destinatário, devendo ser realizada por escrito, sem 

maiores formalidades, bastando que seja comprovado o seu envio para o 

endereço fornecido pelo consumidor. 4. Recurso não provido.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.079192-1/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da 

súmula em 02/09/2019) Nesse contexto, não há qualquer ato ilícito a 

autorizar a responsabilização da demandada e consequentemente, a sua 

condenação no pagamento de indenização por danos morais. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se 

o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de março de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-10.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 8010671-10.2013.8.11.0033 REQUERENTE: IDERLIPES 

PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR REQUERIDO: BRASIL TELECOM S.A - OI 

DECISÃO Visto. Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulada por 

Iderlipes Pinheiro de Freitas Junior, em face de Brasil Telecom – OI. O 

pedido de cumprimento de sentença foi arquivado e determinado 

expedição de certidão de crédito em favor do exequente, em razão da 

executada estar em recuperação judicial, nos termos do Enunciado 51 do 

FONAJE (Id. 16413497). O exequente manifestou postulando pela 

retificação da certidão de crédito, a fim de que seja emitida no valor de R$ 

66.248,35 (sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e 

cinco centavos) (Id. 16413497). Certidão do Contador Judicial (Id. 

21377551). A parte executada apresentou impugnação, (Id. 24174658), 

arguindo que a atualização e cobrança da multa deve observado o período 

de suspensão das ações determinado pelo Juízo de Recuperação de 

Judicial, novação do crédito diante da homologação do plano de 

recuperação judicial, impossibilidade da prática de atos constritivos, 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação de 

astreintes. Manifestação do exequente no Id. 24473301. É o relatório do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, é imperioso mencionar que 

a controversa cinge-se apenas quanto ao valor do débito a ser descrito 

na certidão e crédito emitida em favor do credor, uma vez que o presente 

feito foi extinto nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, pois o executado 

encontra-se em recuperação judicial em trâmite nos autos nº. 

0203711-65.2016.8.19.0001, na 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ. Compulsando os autos, denota-se que foi concedida 

medida liminar a fim de determinar o reestabelecimento dos serviços de 

internet e telefonia fixa, no prazo de 48 horas, conforme decisão do Id. 

6592621, proferida em 21/06/2013. Ademais, diante do não cumprimento 

da liminar, foi fixada astreintes no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, 

conforme decisão do Id. 6592692, proferida em 05/02/2014. 

Posteriormente, ante o não cumprimento a liminar, a astreinte foi majorada 

para R$500,00 (quinhentos reais) por dia, se o estabelecimento do serviço 

não se fizer em 24 horas, a partir de quanto referida multa se incidirá, 

conforme decisão do Id. 6592783, de 27/02/2014. O exequente peticionou 

nos autos, informando que encerrou as atividades de seu escritório e 

solicitou o cancelamento dos serviços de telefônica e internet em 

11/07/2014 (Id. 6593092). Somente, em em 03/03/2015, o executado 

informou o cumprimento da obrigação de fazer, conforme petição do Id. 

6593111. Pois bem. É cediço que a multa diária é fixada para a hipótese de 

descumprimento das medidas judiciais, sendo que o valor arbitrado deve 

ser suficiente para estimular a parte a cumprir a obrigação (caráter 

coercitivo), mas não pode ser excessivo a ponto de acarretar o 

enriquecimento indevido. No caso, vislumbra-se que a medida liminar foi 

concedida em 21/06/2013, todavia, decorrido o prazo de mais de seis 

meses sem o cumprimento da liminar foi fixada multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais) em 05/02/2014. Persistindo no descumprimento da 

liminar, a multa diária foi majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

27/02/2014. Destaca-se que mesmo com a multa diária fixada em R$ 

500,00 (quinhentos reais), a executada somente informou o cumprimento 

da liminar em 03/03/2015, mas de um ano depois da decisão que majorou a 

multa diária, oportunidade em que o autor já tinha informado a solicitação 

do cancelamento dos serviços de telefonia e internet. Dessa forma, não 

obstante a possibilidade, entendo ser inviável a redução da multa diária, 

uma vez que fixada em patamar insuficiente para estimular o cumprimento 

da liminar, já que a executada somente informou o cumprimento da decisão 

após o decurso do prazo de um ano, ocasião em que o autor já havia 

solicitado o cancelamento da linha telefônica. Ademais, no tocante a multa 

diária verifica-se que o Contador Judicial calculou a multa de R$ 100,00 

(cem reais), no período de 18/02/2014 a 28/02/2014 e a multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no período de 01/03/2014 a 14/06/2014, em 

consonância com as decisões lançadas nos autos. Quanto à indenização 

por danos morais, denota-se que fora fixada em no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, bem como honorários advocatícios fixados em 

15% sobre o valor da condenação. Não se pode olvidar que a obrigação 

de reparação por ato ilícito surge no momento da violação ao direito, 

consoante interpretação do art. 927 do CC. Assim, em sede indenizatória, 

a data da ocorrência do evento danoso determina se o crédito é concursal 

ou extraconcursal Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, sujeitar-se-ão 

ao plano de recuperação judicial todos os créditos constituídos antes do 

pedido de recuperação, ainda que não vencidos, in verbis: “Art. 49. Estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos” Destarte, como a suspensão indevida 

dos serviços de telefonia do autor ocorreu em junho/2013, portanto, antes 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial em junho/2016, 

sobrevindo o deferimento e homologação do plano. Logo, o crédito 

exequendo tem natureza concursal, de modo que nos termos dos arts. 9º, 

II, 49 e 59, todos da Lei 11.101/05, houve novação impeditiva da incidência 

de correção monetária e juros de mora da forma em que determinada no 

título judicial, devendo o pagamento do crédito do autor observar o plano 

aprovado pela assembleia-geral de credores (habilitação no juízo da 

recuperação). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DATA DA 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA - NATUREZA CONCURSAL - 

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - NÃO 

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEPOIS DO 
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PEDIDO DE SOERGUIMENTO. I- A obrigação de compensar danos morais 

surge no momento da violação ao direito; II- Em sendo a data do evento 

danoso anterior ao pedido de recuperação judicial do devedor, o crédito 

referente a danos morais fixados em posterior sentença é tido como 

concursal; III- Se o crédito objeto do cumprimento de sentença é 

concursal, revela-se inarredável a extinção, devendo o pagamento 

observar o plano aprovado pela assembleia-geral de credores (habilitação 

no juízo da recuperação), além de que a novação ocorrida impede a 

incidência de correção monetária e juros de mora depois do pedido de 

soerguimento”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.072484-1/002, 

Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/02/2020, publicação da súmula em 11/02/2020) Portanto, tratando-se 

de crédito concursal os juros de mora e correção monetária devem ser 

atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a 

recuperação judicial da empresa executada (20/06/2016), conforme o art. 

9º, II, da Lei nº 11.101/2005. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. 1. FATO GERADOR DO CRÉDITO. O caso em exame trata-se de 

crédito concursal, com a constituição do fato gerador antes de 

20.06.2016, tendo em vista que este se deu com a emissão incompleta das 

ações, ainda na década de 1990, e não com o trânsito em julgado da fase 

de conhecimento da presente demanda. 2. LEVANTAMENTO DE 

VALORES. No julgamento do agravo de instrumento nº 

0034576-58.2016.8.9.19.0000 interposto pela Brasil Telecom em face da 

decisão que determinou a expedição de alvará dos valores depositados 

antes de 21.06.2016, assim como, no julgamento dos posteriores 

embargos de declaração, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro decidiu que inexiste óbice para o levantamento 

dos valores quando o depósito judicial ou o bloqueio tenha sido realizado 

anteriormente ao recebimento da recuperação (21.06.2016) e o trânsito 

em julgado ou a preclusão da impugnação tenha ocorrido antes da referida 

data. No caso em apreço, a fase de conhecimento transitou em julgado em 

26.10.2016. Desse modo, o feito deve prosseguir regularmente até o 

crédito se tornar líquido; com o pagamento dos valores na forma prevista 

no plano de recuperação judicial ou a suspensão do feito. 3. MULTA DE 

10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1º DO CPC. Diante da 

impossibilidade de constrição de bens ou adimplemento da obrigação pela 

empresa ré, a multa e os honorários advocatícios, ambos previstos no art. 

523, §1º, do CPC, não devem incidir no caso. 4. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. De acordo com o art. 9º, II, da Lei 

nº 11.101/2005, o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida 

a sentença que declarou a falência da empresa ou do pedido de 

recuperação judicial. Destarte, no caso dos autos, os juros de mora e a 

correção monetária devem incidir até a data da recuperação judicial da 

Brasil Telecom (20.06.2016). Precedentes jurisprudenciais.” AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082228321, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-09-2019 - destaquei) Desta 

feita, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela executada 

BRASIL TELECOM S.A – OI, tão-somente para determinar que sobre os 

danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidirão juros de 

mora e correção monetária até a data da recuperação judicial 

(20/06/2016), bem como honorários advocatícios em 15% (quinze por 

cento). Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para atualização do débito nos moldes delimitados. Após, 

expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do exequente para 

habilitação na via processual adequada. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 17 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-40.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILZA RODRIGUES AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000640-40.2019.8.11.0033 AUTOR: IRENILZA RODRIGUES 

AQUINO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-70.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MASCHIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000638-70.2019.8.11.0033 AUTOR: ELZA MASCHIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, arquivem-se com 

as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-17.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA BATISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000648-17.2019.8.11.0033 AUTOR: SONIA APARECIDA 

BATISTELLA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-63.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000632-63.2019.8.11.0033 AUTOR: SEBASTIAO ALVES 

DE SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO E 

OUTRO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por 

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 28621534). Citados, os requeridos não apresentaram 

contestação, conforme certidões dos Ids. 24186548 e 29813123. Sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a 

parte autora postula que seja incorporado à sua remuneração 

(vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes 

da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o 

pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em 

lei. Consoante se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido 

aprovado em concurso público para o cargo de Motorista na data de 

20.06.1994 e aposentado na data de 30.04.2019. Aduz a parte autora que 

faz jus à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no 

ano de 1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas 

recebidas, diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o 

plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 
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remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Ocorre que “não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Relator 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014). Nesse contexto, a Corte Superior firmou o entendimento de 

que: “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema 

remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens 

pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, 

desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de 

vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a 

cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando 

mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013). (AgRg no 

RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação temporal ao direito à 

incorporação da diferença pela conversão em URV, nos casos em que a 

recomposição dos vencimentos decore de reestruturação na carreira dos 

servidores, ficando assentado, que o prazo prescricional quinquenal 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, conforme entendimento jur isprudencial ,  observe : 

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. 

URV. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD 

AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças 

salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja 

vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados 

por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando 

há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na 

carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo 

prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' 

(AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, 

Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O exame acerca da existência de 

lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação 

estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da 

Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 4. "'A lei superveniente 

que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor 

público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, 

ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de 

qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a 

decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, 

a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de 

fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não 

há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt 

no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE 

DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é 

pela "possibilidade de se remeter a apuração do valor devido em 

liquidação de sentença somente após da constatação inequívoca do an 

debeatur", após "a constatação de efetiva defasagem remuneratória na 

fase de conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o 

que não ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1849607/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989, de 21 de janeiro de 2014, que 

entrou em vigor na data de sua publicação. Desta feita, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima exposto, o termo inicial do prazo 

prescricional quinquenal começa a fluir com a reestruturação da carreira 

dos serviços municipais em 21/01/2014, encerrando-se, portanto, em 

21/01/2019. Logo, como a presente ação somente foi distribuída em 

27/06/2019, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da parte 

autora para pleitear indenização referente as diferenças pela conversão 

de cruzeiro real para URV. Registra-se, por oportuno, que a Turma 

Recursal Única editou súmula acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O 

início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das 

carreiras de cada categoria de servidor público”. Destarte, patente à 

ocorrência da prescrição, já que a parte autora somente ajuizou ação em 

27/06/2019, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos desde 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989 de 21 de janeiro de 2014. - 

Dispositivo Diante do exposto, declaro de ofício a prescrição da pretensão 

da parte autora direito da Autora para pleitear indenização referente a 

diferenças pela conversão de cruzeiro real para URV. Por conseguinte, 

julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 21 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-41.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

 

PROCESSO N. 1000627-41.2019.8.11.0033 AUTOR: APARECIDA CORREA 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E OUTRO 

SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por 

APARECIDA CORREA DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de que 

seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou pensão) 

o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão da moeda 

Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores pretéritos, dentro 

do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 28621531). Citados, os requeridos não apresentaram 

contestação, conforme certidão do Id. 29813139. Sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a parte 

autora postula que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, 

proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada 

conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Consoante 

se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido aprovado em 

concurso público para o cargo de Professora na data de 19.11.1993 e 

aposentada em 29.02.2008. Aduz a parte autora que faz jus à diferença 

de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 1994, em 

razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, diante de 

erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do Supremo 

Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, firmou o 

posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, 
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resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não 

representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um 

reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da 

conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos 

em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, 

‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força 

do art. 168 da Constituição da República.(...)” (Destaquei) Ocorre que “não 

há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por 

servidor público” (RE 561.836, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/9/2013, DJe de 10/2/2014). Nesse contexto, a Corte 

Superior firmou o entendimento de que: “a lei superveniente que promove 

a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode 

operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que 

tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer 

modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão 

judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, a 

produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato 

e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há 

falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013). (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação 

temporal ao direito à incorporação da diferença pela conversão em URV, 

nos casos em que a recomposição dos vencimentos decore de 

reestruturação na carreira dos servidores, ficando assentado, que o 

prazo prescricional quinquenal começa a correr com a entrada em vigor 

de norma que reestrutura a carreira, conforme entendimento 

jur isprudencial ,  observe:  “ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. URV. ABSORÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE 

PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da 

conversão da moeda em URV, 'conquanto seja vedada a compensação de 

perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é 

cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores', 

ficando assentado, ainda, que 'o prazo prescricional começa a correr com 

a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição 

de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de 

possíveis diferenças salariais' (AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não 

há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por 

servidor público' (RE 561.836, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/9/2013, DJe de 10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O 

exame acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites 

demandaria análise de legislação estadual, incabível em recurso especial, 

ante a aplicação analógica da Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 

1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 

29/03/2019). 4. "'A lei superveniente que promove a reestruturação do 

sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de 

vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas 

judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade 

nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, 

obedece a cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente 

quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 

Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013)." (AgRg no RMS 

28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1396712/PE, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 

Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é pela "possibilidade de 

se remeter a apuração do valor devido em liquidação de sentença 

somente após da constatação inequívoca do an debeatur", após "a 

constatação de efetiva defasagem remuneratória na fase de 

conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o que não 

ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1849607/SE, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve reestruturação da carreira 

dos Servidores do Município de São José do Rio Claro, por meio da Lei 

Municipal nº 989, de 21 de janeiro de 2014, que entrou em vigor na data de 

sua publicação. Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial 

acima exposto, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal começa a 

fluir com a reestruturação da carreira dos serviços municipais em 

21/01/2014, encerrando-se, portanto, em 21/01/2019. Logo, como a 

presente ação somente foi distribuída em 27/06/2019, resta fulminada pela 

prescrição quinquenal o direito da parte autora para pleitear indenização 

referente as diferenças pela conversão de cruzeiro real para URV. 

Registra-se, por oportuno, que a Turma Recursal Única editou súmula 

acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de 

servidor público”. Destarte, patente à ocorrência da prescrição, já que a 

parte autora somente ajuizou ação em 27/06/2019, quando decorrido mais 

de 5 (cinco) anos desde reestruturação da carreira dos Servidores do 

Município de São José do Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989 de 21 

de janeiro de 2014. - Dispositivo Diante do exposto, declaro de ofício a 

prescrição da pretensão da parte autora direito da Autora para pleitear 

indenização referente a diferenças pela conversão de cruzeiro real para 

URV. Por conseguinte, julgo extinta a presente ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de março de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DA SILVA GERICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

SAO JOSE DO RIO CLARO-MT (REU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000617-94.2019.8.11.0033 AUTOR: NATALINA MARIA DA 

SILVA GERICO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO CLARO E 

OUTRO SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por 

NATALINA MARIA DA SILVA GERICO, em face do MUNICÍPIO DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – PREVIMUNI, a fim de 

que seja incorporado à sua remuneração (vencimentos, proventos ou 

pensão) o percentual de 11,98% decorrentes da equivocada conversão 

da moeda Cruzeiro para URV, bem como o pagamento dos valores 

pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em lei. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 28621528). Citados, os requeridos não 

apresentaram contestação, conforme certidão do Id. 29815901. Sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de Cobrança na qual a 

parte autora postula que seja incorporado à sua remuneração 

(vencimentos, proventos ou pensão) o percentual de 11,98% decorrentes 

da equivocada conversão da moeda Cruzeiro para URV, bem como o 

pagamento dos valores pretéritos, dentro do prazo retroativo permitido em 

lei. Consoante se observa a parte autora é servidora municipal, tendo sido 

aprovado em concurso público para o cargo de Professora na data de 

20.06.1994 e aposentada em 28.12.2012. Aduz a parte autora que faz jus 

à diferença de URV decorrente da implantação do Plano Real no ano de 

1994, em razão da necessidade de recomposição das verbas recebidas, 

diante de erro no cálculo quanto à conversão. É cediço que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz 

Fux, firmou o posicionamento de que: “(...)O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 
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remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Ocorre que “não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público” (RE 561.836, Relator 

Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014). Nesse contexto, a Corte Superior firmou o entendimento de 

que: “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema 

remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens 

pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, 

desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de 

vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a 

cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando 

mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no 

momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao 

princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal)." (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013). (AgRg no 

RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, DJe 12/08/2015). Assim, há limitação temporal ao direito à 

incorporação da diferença pela conversão em URV, nos casos em que a 

recomposição dos vencimentos decore de reestruturação na carreira dos 

servidores, ficando assentado, que o prazo prescricional quinquenal 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, conforme entendimento jur isprudencial ,  observe : 

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR. 

URV. ABSORÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PERCEPÇÃO AD 

AETERNUM DE PARCELA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. "Nas ações que tratam de diferenças 

salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja 

vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados 

por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando 

há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na 

carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo 

prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' 

(AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 28/08/2017)." (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019). 2. "'Não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público' (RE 561.836, 

Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, DJe de 

10/2/2014)" (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 3. "O exame acerca da existência de 

lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação 

estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da 

Súmula n. 280/STF" (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019). 4. "'A lei superveniente 

que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor 

público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, 

ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de 

qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a 

decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, 

a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de 

fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não 

há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, 

XXXVI, da Constituição Federal).' (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 

15.2.2013)." (AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015). No mesmo sentido: AgInt 

no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE 

DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018). 5. A jurisprudência do STJ é 

pela "possibilidade de se remeter a apuração do valor devido em 

liquidação de sentença somente após da constatação inequívoca do an 

debeatur", após "a constatação de efetiva defasagem remuneratória na 

fase de conhecimento" (cf. AgInt no AREsp 1179832/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2018), o 

que não ocorreu. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1849607/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) No caso, houve 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989, de 21 de janeiro de 2014, que 

entrou em vigor na data de sua publicação. Desta feita, considerando o 

entendimento jurisprudencial acima exposto, o termo inicial do prazo 

prescricional quinquenal começa a fluir com a reestruturação da carreira 

dos serviços municipais em 21/01/2014, encerrando-se, portanto, em 

21/01/2019. Logo, como a presente ação somente foi distribuída em 

27/06/2019, resta fulminada pela prescrição quinquenal o direito da parte 

autora para pleitear indenização referente as diferenças pela conversão 

de cruzeiro real para URV. Registra-se, por oportuno, que a Turma 

Recursal Única editou súmula acerca do tema, vejamos: “SÚMULA 11. O 

início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da 

conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das 

carreiras de cada categoria de servidor público”. Destarte, patente à 

ocorrência da prescrição, já que a parte autora somente ajuizou ação em 

27/06/2019, quando decorrido mais de 5 (cinco) anos desde 

reestruturação da carreira dos Servidores do Município de São José do 

Rio Claro, por meio da Lei Municipal nº 989 de 21 de janeiro de 2014. - 

Dispositivo Diante do exposto, declaro de ofício a prescrição da pretensão 

da parte autora direito da Autora para pleitear indenização referente a 

diferenças pela conversão de cruzeiro real para URV. Por conseguinte, 

julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fundamento 

no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 19 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-62.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000645-62.2019.8.11.0033 AUTOR: MARIA GORETE 

PEREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-07.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000390-07.2019.8.11.0033 AUTOR: MARIA JOSE 

BARBOSA CAETANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO 

CLARO DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. 

Após, arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000389-22.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MASCHIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000389-22.2019.8.11.0033 AUTOR: MARIA DE FATIMA 

MASCHIO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000368-46.2019.8.11.0033 AUTOR: ANGELA DOMINGAS 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-71.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000722-71.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA AUGUSTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, arquivem-se com 

as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-15.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000383-15.2019.8.11.0033 AUTOR: LUCIANA CRISTINA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000153-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM DA AMAZONIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem acerca do cálculo constante no Id. 29311416.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-20.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000803-20.2019.8.11.0033 REQUERENTE: CLOVES DE JESUS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A SENTENÇA 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que o executado quitou o débito, conforme 

comprova de pagamento do Id. 29945911. Desta feita, havendo satisfação 

do crédito, extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento em favor 

da parte autora, conforme conta bancária indicada nos autos. Transitada 

em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-23.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000376-23.2019.8.11.0033 AUTOR: GILBERTO CARLOS 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000633-48.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE WILKE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000633-48.2019.8.11.0033 AUTOR: ROSANE WILKE DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO DESPACHO 

Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, arquivem-se 

com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-85.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA CAETANO DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000637-85.2019.8.11.0033 AUTOR: DALZIRA CAETANO 

DE QUADROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000641-25.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE LIMA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

 

PROCESSO N. 1000641-25.2019.8.11.0033 AUTOR: KATIA LUCIANA 

GARCEZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-16.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE DE SOUZA CORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000370-16.2019.8.11.0033 AUTOR: CLOTILDE DE SOUZA 

CORTES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-08.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000377-08.2019.8.11.0033 AUTOR: JOEL ALCANTARA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO DESPACHO Visto. 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, arquivem-se com 

as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

março de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-45.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE SOUSA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAMINIO VALERIO SPECIAN OAB - MT0004367S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000381-45.2019.8.11.0033 AUTOR: LEANDRO DE SOUSA 

CAETANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO 

DESPACHO Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Após, 

arquivem-se com as baixas e anotações estilo. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 18 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-87.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. B. (AUTOR)

L. G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. H. D. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE VILA RICA/MT 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000321-87.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora acerca da 

decisão ID 30595614. Vila Rica/MT, 24 de março de 2020 RAIRA DIAS 

ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000628-12.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT25798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000628-12.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 24 de 

março de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-81.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000108-81.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 24 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000488-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

M. J. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. S. N. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de concessão de guarda judicial proposta por 

Aldemir Ferreira dos Santos e Maria José Pinto Araújo, em favor do menor 

P.R.S.A., em desfavor da Genitora Kátia da Silva Nascimento, todos 

qualificados. Aduzem os Requerentes que a Genitora não despendeu os 

cuidados necessários com o menor, sendo que, com o seu abandono, o 

Genitor (irmão da Requerente) assumiu a guarda do menor, passando a 

cuidá-la juntamente com a Requerente, contudo, o Genitor veio a óbito, 

ocasião que os Requerentes passaram a cuidar do menor, existindo forte 

vinculo afetivo entre os mesmos. Após recebimento da inicial, realizou-se 

o estudo psicossocial (id 22529574) e após o Ministério Público se 

manifestou (id 23775271). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Sem delongas. Extraem-se dos autos que o menor 

possui hoje mais de 02 (dois) anos, sendo que, deste período, convive 

com os Requerentes há mais da metade; e ainda, pelos documentos 

juntados com inicial corroborada pelo estudo psicossocial id n.º 22529574, 

é de se concluir, neste momento, que os Requerentes/Tios cumpre com o 

contido no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: 

“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detento o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.” Importante assevera que, a 

forma que se deu a colocação do menor na responsabilidade dos 

Requerentes, será melhor averiguada no decorrer da dilação probatória; 

porém, diante das peculiaridades dos fatos, não visualizo prejuízo no 

deferimento da guarda provisória. Desta maneira, aplicando o principio do 

melhor interesse da menor, CONCEDO a guarda provisória do menor 

P.R.S.A. aos Requerentes/Tios Aldemir Ferreira dos Santos e Maria José 

Pinto Araújo, DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o necessário. No 

mais, cite-se a parte Requerida para apresentar contestação, no prazo 

legal. Após, intime-se a parte Requerente para manifestação, pelo prazo 

legal. Ultrapassado o prazo, com ou sem contestação, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Vila Rica - MT, 17 

de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000072-39.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000072-39.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 24 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-34.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DE SALES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

Vistos. Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento 

antecipado da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das 

hipóteses do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. O feito 

preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e 

regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o processo. 

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido. Intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir – justificando-as, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada 

pelas partes. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

04/02/2021, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhadas de seus 

respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas. Consigno que, 

acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam intimadas, o rol, 

com endereço atualizado, deverá ser depositado em cartório, com a 

antecedência mínima 30 (trinta) dias. Intimem-se todos que deverão 

participar da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Vila Rica - MT, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-18.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ANTONIO LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000690-18.2019.8.11.0049. AUTOR(A): LEVI 

ANTONIO LEAL REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL “Vistos. Diante do pleito dos D. Advogados da autora (pedido de 

desistência da ação – id. retro), cancelo a oralidade designada id retro e 

determino a intimação da parte ré para manifestar e requerer o que 

entender de direito. Ainda determino que seja oficiado ao Cartório de 

Registro Civil de Pinhalão Paraná, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

remeta-se a este Juízo, Certidão de Inteiro Teor e Segunda Via autentica 

da CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE LEVI ANTÔNIO LEAL, livro n. 11, fls. 

104, sob n. 5474, filho de Martin Antônio Leal e Maria Rosa Leal; bem como 

seja oficiado ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias remeta-se a este Juízo, a Segunda Via autentica 

da CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE LEANDRO MARQUES LEAL, livro n. 

A-04, fls. 212, termo sob n. 2816, filho de Levi Antônio Leal e Izabel 

Pereira Marques. Com a resposta faça os autos conclusos. Intimem-se. 

Requisite-se. , 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-53.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:
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MOACIR FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA DECISÃO Processo: 1000720-53.2019.8.11.0049. AUTOR(A): 

MOACIR FERNANDES DE SOUZA REU: INSS “Vistos. Diante do pleito dos 

D. Advogados da autora (pedido de desistência da ação – id. retro), 

cancelo a oralidade designada id retro e determino a intimação da parte ré 

para manifestar e requerer o que entender de direito. Ainda determino que 

seja oficiado ao Cartório de Registro Civil de Presidente Pena – Carlos 

Chagas/MG, para que no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

responder por crime de desobediência, remeta-se a este Juízo, Certidão 

de Inteiro Teor e Segunda Via autentica da CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE 

MOACIR FERNANDES SOUZA, matricula n. 0470270155 1978 1 00007 134 

001233 43, filho de Sebastião Fernandes de Souza e Alzira Luiza de 

Oliveira; bem como seja oficiado ao Cartório de Registro Civil de Santa 

Teresinha, para que no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responder 

por crime de desobediência, remeta-se a este Juízo, a Segunda Via 

autentica da CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE JOABE FERNANDES SILVA, 

livro n. 08, fls. 89, termo sob n. 6.154, filho de Moacir Fernandes de Souza 

e Joana Tavares da Silva. Com a resposta faça os autos conclusos. 

Intimem-se. Requisite-se. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito , 24 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-58.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA RICA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. RECEBO o recurso 

inominado interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei n. 9.099/95, bem como as contrarrazões lançadas. REMETAM-SE 

os autos à Turma Recursal do Juizado Especial Cível, com nossas 

homenagens. CUMPRA-SE. VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 585 de 798



não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 
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1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 
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conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 
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conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-29.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALVES BORGES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDI VENANCIO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. I - Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença, devendo a Secretaria proceder as alterações 

necessárias no sistema. II - Com a apresentação do cálculo da dívida, 

intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens suficientes 

para garantia da execução. III - Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, pessoalmente ou 

através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 1º, ambos do CPC). 

IV - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir preferencialmente 

nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 2º, do CPC) 

removam-se imediatamente os bens penhorados e os depositem com a 

exequente, descrevendo-se seu estado de uso e conservação (CPC, art. 

840, § 1º). V - Caso não seja localizada a parte executada para ser 

intimada da penhora por ter mudado de endereço sem prévia comunicação 

ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, § 4º). VI - Não 

efetuada a penhora, tornem os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. VILA RICA, 24 de 

março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 591 de 798



Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-69.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MACIEL LOUZEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE
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cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 
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suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Direito
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não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 
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imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito
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conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 
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depositem com a exequente, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação (CPC, art. 840, § 1º) Caso não seja localizada a parte 

executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de 

cumprimento de sentença contraposto, devendo a Secretaria proceder as 

alterações necessárias no sistema. Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, serão penhorados bens 

suficientes para garantia da execução. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora do bem e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a executada, 

pessoalmente ou através de seu advogado (art. 829, § 1º c.c art. 841, § 

1º, ambos do CPC). Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente nos bens indicados pela parte exequente (art. 829, § 

2º, do CPC) removam-se imediatamente os bens penhorados e os 
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executada para ser intimada da penhora por ter mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao Juízo, será esta dada por intimada, (CPC, art. 841, 

§ 4º). Efetuada ou não a penhora, tornem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora on line. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

VILA RICA, 24 de março de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz(a) de 

Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000128-51.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

M. Z. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos ao Advogado 

Dr. QUÊNESSE DYOGO DO CARMO, inscrito na OAB/MT, nº 10.286, 

nomeado como curador especial do requerido, para manifestar-se acerca 

do múnus que lhe foi atribuído, bem como, em caso positivo, apresentar a 

defesa correspondente. Alto Garças/MT, 24 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 53306 Nr: 94-30.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suail Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHANDARA ADRYHELLE VILELA 

DE ALMEIDA - OAB:21021/O, Walef Caik Calixto Feitosa - 

OAB:MT/21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

CONVERTA o benefício de auxílio-doença acidentário em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, em favor de SUAIL MARTINS, no valor 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, de 

acordo com o art. 44 da Lei 8.213/91, bem como, ao pagamento do 13º 

salário, desde a data do laudo pericial do juízo (15/12/2018). Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Ainda, face a probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 

300 do CPC), bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor da parte autora, para que a 

sentença prolatada produza de imediato seus efeitos, mormente porque 

preenchidos os requisitos legais. OFICIE-SE com urgência Autarquia 

Federal, por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais, com todos os dados necessários do(a) postulante, para que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 limitado a 120 (cento e vinte) dias, nos termos 

da fundamentação. Quanto às prestações vencidas a contar da 

confecção do laudo pericial, observado eventuais pagamentos do 

benefício por força de decisão judicial ou pagos administrativamente, 

serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir 

do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Ainda, condeno a Autarquia ao 

pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

apurado, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 
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TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111), ficando 

isento do pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da 

Lei Estadual n. 7.603/01, do Estado de Mato Grosso. (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38918 Nr: 814-02.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença promovida por 

GILBERTO GOMES MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Foram acostados aos autos ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/PRECATÓRIO.

É o relatório. Fundamento e decido.

Foram acostados aos autos ofícios da Coordenadoria de Execução 

Judicial (COREJ) do TRF da 1ª Região e vinculação dos valores, à ref. 

89/90, noticiando o efetivo pagamento da requisição de pequeno valor 

(RPV) e/ou precatório.

O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação.

Assim, diante do adimplemento do crédito executado, DECLARO satisfeita 

a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença/execução, nos 

termos dos arts. 924, inciso I e 925, ambos do CPC.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

eventualmente indicada pelo procurador da parte autora, nos termos do 

art. 450, “caput”, CNCG.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado e, cumpridas todas as diligências retro, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000280-65.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DIAS SOARES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT11033/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

DECISÃO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

DESBLOQUEIO DE CADASTRO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

promovida por LOURDES DIAS SOARES VIANA, em face de AVON 

COSMÉTICOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Narra a Autora que é 

revendedora da empresa Requerida há mais de 09 (nove) anos, e que no 

mês de novembro do ano de 2019 contraiu saldo devedor, decorrente de 

um dos pedidos realizados; que após negociação com a empresa 

Requerida, o débito existente foi quitado. Todavia, aduz que, mesmo 

pagando o débito, não possui mais aceso ao cadastro da empresa 

Requerida, para fins de realizar novos pedidos e continuar sua atividade 

de revendedora. Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que 

a empresa Requerida proceda com o desbloqueio total do cadastro da 

Requerente para que volte a exercer a atividade de revendedora da 

empresa. No mérito, pleiteia o julgamento procedente da ação, a fim de se 

declarar a inexistência do débito em questão, tornar definitivo o 

desbloqueio do cadastro e a condenação da empresa Requerida ao 

pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a título de indenização por dano 

moral. É o relatório. Fundamento e Decido. I – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Tendo em vista as informações constantes dos autos de 

hipossuficiência da parte Requerente, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser revogado a qualquer 

momento, uma vez verificada a alteração da situação econômica da parte 

ou demonstrada a inveracidade da alegada situação de hipossuficiência. II 

– DA TUTELA DE URGÊNCIA No que tange à liminar perseguida, pondero 

que as tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) 

pressupõem a demonstração de “probabilidade do direito” e do “perigo da 

demora” (art. 300, CPC), enquanto que a tutela provisória de evidência 

(sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as 

afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o 

que se presume nas hipóteses do art. 311 do CPC. Nesse contexto, 

constato que o pedido requerido no pleito liminar se relaciona ao de tutela 

de urgência. Assim, o pedido de tutela de urgência exige o preenchimento 

dos requisitos esculpidos no artigo 300 do CPC, quais sejam: a 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in 

mora), bem como inexista perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 2º). Tais requisitos devem ser examinados nos autos 

considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento 

processual. Caso contrário, corre-se o risco de antecipar, sem lastro 

probatório idôneo, o resultado final da demanda. Num juízo de cognição 

sumária, infere-se que não estão presentes, pelo menos por ora, os 

pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar, isso 

porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado 

(verossimilhança das alegações). Com efeito, no caso em crivo, não há 

evidência de que o cadastro da parte autora encontra-se bloqueado em 

razão do débito objeto da presente, já que as interpelações da parte ré 

não faz referência ao débito sobre do qual se demonstrou o pagamento. 

Desse modo, falta a verossimilhança necessária para o deferimento liminar 

do pleito, neste momento processual, sendo possível a reavaliação dos 

requisitos da tutela de urgência em momento posterior à contestação, 

caso seja reiterado o pedido. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, a 

tutela de urgência. De acordo com o art. 334 e ss. do CPC, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Por ser possível a realização do ato conciliatório a 

qualquer momento (art. 139, inciso V, CPC), e por incumbir aos Juízes, 

Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

estimular a solução consensual dos conflitos, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 04 de JUNHO de 2020, às 09h00min, a qual será 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, do CPC) e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, 

do CPC). Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja 

realizada, ambas as partes deverão manifestar, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC). 

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Sendo exitosa a audiência 

de conciliação/mediação, TORNEM-ME os autos conclusos para 

homologação. Não havendo conciliação, a parte requerida deverá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335, 

inciso I, CPC). Consigne-se que a falta de contestação fará incidir os 

efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido o prazo para contestação 

e devidamente certificado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, apresente manifestação, oportunidade na qual: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 
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provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas 

que pretendem produzir, devendo os litigantes observar, com espeque 

nos princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 

6º, 9º e 10, CPC): a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma 

a estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato que se pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena 

de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

ser produzida, deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo quanto à distribuição do 

ônus probatório (art. 357, inciso III, CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e o conjunto probatório acostado ao feito, esclarecer 

se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicando quais questões de 

direito entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, inciso IV, CPC); d) Em obediência ao princípio 

da promoção da autocomposição (art. 3º, § 3º, CPC), informar se existe ou 

não interesse na designação de audiência de conciliação ou mediação 

(art. 139, inciso V, CPC), especificamente no que tange à possibilidade de 

alcance concreto da conciliação. Transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE. Na sequência, TORNEM os autos conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, na data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-53.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS LAURINDO RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC, bem como a certidão 

juntada no evento 22557249, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de INTIMAR o exequente, por intermédio de seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o endereço atualizado 

do executado. Alto Garças, 24 de março de 2020. GERSON NUNES DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, 

CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 

34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000026-52.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALEXANDRE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - SP361656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

HONORINO PAULO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON BEGNINI OAB - SC23229 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação das partes autora e requerida da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de Maio/2020, às 

13h (horário de MT), no Fórum local, bem como intimar a parte autora para 

se manifestar a respeito da ref. 27987836.

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

Processo Número: 1000479-47.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. (REU)

M. A. D. S. V. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora da AUDIÊNCIA de 

Conciliação designada para o dia 18 de maio/2020, às 15h (horário MT), no 

Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000138-84.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA COMARCA DE CALDAS NOVAS GO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES (REQUERIDO)

MAITE OSTARNHA CHAVES (TESTEMUNHA)

DEUSENI DOS SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

IRAN NEGRÃO FERREIRA (TESTEMUNHA)

MARCO ANTÔNIO FONTES VANO (TESTEMUNHA)

LAIRTO JOÃO SPERANDIO (TESTEMUNHA)

RUBENS DE ALMEIDA NOVAES (TESTEMUNHA)

LAÉRCIO DA SILVA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte requerida e testemunhas, a 

fim de comparecer à AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO, designada para o dia 20 

de maio/2020, às 13h45 (horário MT), no Fórum local.

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000028-22.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000028-22.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: JOSE CARLOS 

RESENDE Considerando-se as diligências realizadas pelo oficial de justiça 

em que este CERTIFICOU não localizar o bem no endereço informado, 

tendo em vista a venda deste pelo requerido, não é crível nem tampouco 

razoável e recalcitrância do autor no pleito de expedição de mandado para 

o mesmo endereço. Assim, intime-se o autor para indicar novo endereço 

para a expedição do mandado, bem como para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000098-05.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora, da AUDIÊNCIA 

designada para o dia 22 de maio/2020, às 14h (horário MT), no fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000081-66.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME NETZLAFF BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação das partes autora e requerida, da 

designação da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 22 de maio/2020, 

às 13h (horário MT), no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000552-19.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RBO ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PRADO DE CARVALHO (REQUERIDO)

LUZIA SEVERINA PEREIRA PRADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a presente para intimar a 

parte autora a proceder, no prazo de 15 dias, o devido recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça para cumprimento do ato ALTO TAQUARI, 24 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que serve a presente para intimar a 

parte autora da redesignação da Audiência de Conciliação para o dia 23 

de agosto, às 13h30 (horário MT), no Fórum local. ALTO TAQUARI, 1 de 

julho de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Citação

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

Processo Número: 1000479-47.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. (REU)

M. A. D. S. V. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 

PROCESSO n. 1000479-47.2019.8.11.0092 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Bem de Família, Adoção de Maior]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: MARIA PEREIRA DOS SANTOS 

Endereço: RUA TEOFILO JOAQUIM DE MELO, 454, CENTRO, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIO GOMES 

Endereço: Rua Carlos Irigaray Filho, 67, PARQUE TAQUARI, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 Nome: MARCELO ANTONIO DE SOUZA 

VIEIRA Endereço: RUA ANTÔNIO FINAZZI, 426, JARDIM PAULISTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-735 FINALIDADE: efetuar a citação do 

polo passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

maio/2020, às 15h (horário MT), no Fórum local. RESUMO DA INICIAL: 

Requer: "a) Liminarmente, a fixação dos alimentos provisórios no valor 

mínimo de 1 (um) salário mínimo, os quais, ao final, deverão ser 

convertidos em definitivos; [...] f) A realização de exame pericial de DNA, 

às expensas do Poder Público, em relação ao qual as partes deverão ser 

intimadas para comparecimento, na data e horário designados; g) Ao final, 

a PROCEDÊNCIA dos pedidos para o fim de reconhecer a paternidade do 

Requerido, e, restando comprovado que o Requerido é o pai biológico do 

Requerente, requer-se, em consequência, seja anulado o registro 

existente, remetendo-se ofício ao Cartório de Registro Civil respectivo para 

que se proceda à retificação e averbações de estilo, bem como 

convertendo os alimentos provisionais em definitivos". DESPACHO/ 

DECISÃO: "Assim, por faltarem elementos para sustentação do alegado 

pela parte requerente, INDEFIRO o pedido de fixação de alimentos 

provisórios, sem prejuízo de reanalise do mesmo, [...] Nos termos do artigo 

334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 

do Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao 

Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação,[...] Cite-se e intime-se a parte ré para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação, nos termos do artigo 

694 do CPC, acompanhada de advogado, consignando que o termo inicial 

para apresentação da contestação observará o artigo 697 do CPC, não 

sendo realizado acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas 

do procedimento comum, observado o artigo 335 do CPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Ciência ao Ministério 

Público. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. ALTO 

TAQUARI, 12 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito" E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GLEIDE DE OLIVEIRA MOURA, digitei. ALTO 

TAQUARI, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000288-02.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MAURI GARBUGIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

MARY MAGDA QUEIROZ DIAS OAB - MT22109/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO PROCESSO n. 

1000288-02.2019.8.11.0092 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Violação aos Princípios Administrativos]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

(65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Endereço: RUA MARÇAL BATISTA, 550, CENTRO, ALTO 

TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIO MAURI 

GARBUGIO Endereço: Rua 9, 90, Gabriela, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). ALTO 

TAQUARI, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000349-23.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Carlos (Zé Carlos Pintor) (REQUERIDO)

PAULINO MORETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000349-23.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

SONIA REGINA DIAS DA CRUZ REQUERIDO: PAULINO MORETTI, JOSÉ 

CARLOS (ZÉ CARLOS PINTOR) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por danos morais e pedido de Tutela de Urgência proposta 

por SONIA REGINA DIAS CRUZ em face de PAULINO MORRETI E JOSÉ 

CARLOS (Vulgo Carlos Pintor), todos devidamente qualificados. Alega que 

a pedido de seu ex genro, ora segundo Requerido financiou o veículo 

S-10, Deluxe 2.5, Placa KCZ-6854, para o mesmo. Passado algum tempo o 

segundo requerido vendeu o veículo supra, não efetuando a transferência 

do veículo para terceiro que efetuou a compra, a Requerente não se sabe 

ao certo se o seu ex genro efetuou a venda diretamente ao senhor 

Paulino, ora primeiro requerido. Ao tomar conhecimento de uma dívida junto 

ao SEFAZMT, a Requerente correu atrás para regularizar a situação do 

veículo, momento este em que o senhor Paulino Morreti, primeiro requerido, 

assumiu a obrigação em efetuar a transferência do veículo para o seu 

nome. Aduz que para comprovar a alegação acima quanto ao 

compromisso assumido, a requerente e o primeiro requerido firmaram uma 

procuração pública para que o mesmo efetuasse a transferência, 

procuração anexa. Contudo, relata que mesmo com o compromisso 

firmado, e com a procuração em mãos o senhor Paulino não efetuou o 

pagamento dos débitos em nome da Requerente, bem como não transferiu 

a propriedade do veículo. Destacou que o primeiro requerido estando de 

posse do veículo, não efetuou o pagamento dos licenciamentos 

2016,2017,2018,2019 e 2020, gerando assim a inclusão do nome da 

Requerente na Certidão de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, 

comprova mediante documentos anexos. Pediu a antecipação da tutela 

para que seja determinado aos requeridos a imediata transferência do 

veículo objeto da presente ação para o seu nome, sob pena de multa 

diária, bem como que seja realizado o pagamento do débito que originou as 

Certidões de Dívida Ativa em nome da requerente. É o sucinto relato. 

DECIDO. Da Tutela de Urgência Como se sabe para a concessão da tutela 

de urgência deve ocorrer os dois requisitos legais, quais sejam: 

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

processo. (Art. 300, NCPC) No caso tem tela, pelos documentos juntados 

aos autos, verifico que não se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, pois, ao menos em um juízo de cognição 

sumária, não restou demonstrada a transferência do veículo descrito na 

inicial a terceiro. Vale dizer, os elementos até então trazidos pela autora 

não oferecem grau de probabilidade da existência do direito alegado, 

ensejando, isto sim, pela mera aparência que ainda representam dúvidas 

na convicção do Julgador. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido liminar, 

sem prejuízo de reanalise do mesmo, após a instrução processual. Nos 

termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do 

Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a remessa 

deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte ré para que compareça à audiência acompanhada de advogado ou 

defensor público, consignando que o termo inicial para apresentação da 

contestação observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo 
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art. 344 do CPC. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º 

do CPC. Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública, intime-a pessoalmente. ADVIRTA-SE as partes 

que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, 

conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000412-82.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL 

(EXECUTADO)

SERGIO EDUARDO FIORIN (EXECUTADO)

ALEXANDRE PERAZZO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LUIZ PAULO SANT ANNA (EXECUTADO)

CELSO LUIZ TAVARES FERREIRA (EXECUTADO)

LUCIANO DEQUECH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000412-82.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BRENCO - COMPANHIA 

BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL, LUCIANO DEQUECH, CELSO LUIZ 

TAVARES FERREIRA, LUIZ PAULO SANT ANNA, ALEXANDRE PERAZZO 

DE ALMEIDA, SERGIO EDUARDO FIORIN Defiro o pedido e determino a 

suspensão da execução e do curso do prazo prescricional pelo período 

de 6 (seis) meses, art. 40, caput, da Lei 6.830/1980, devendo os autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, dando-se as devidas baixas para 

fins de relatório estatístico. Findo o prazo, sem manifestação da 

exequente, os autos permanecerão no arquivo provisório, porém, o prazo 

prescricional retomará o seu curso. Esclareço ser desnecessária a 

intimação da Fazenda Pública do deferimento da suspensão por ela 

mesma solicitada e da determinação de arquivamento provisório dos 

autos, pois decorrente de expressa previsão legal. (Resp. 1129574/MG, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, 

Dje 29/04/2010). Fluídos 5 (cinco) anos do retorno do prazo prescricional, 

abra-se vista à Fazenda Pública para a manifestação prévia do § 5º do 

art. 40 da Lei 6.830/1980. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000651-86.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOURA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000651-86.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

FRANCISCO MOURA DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. ALTO TAQUARI, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000467-33.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINA MELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilson Gomes Batista (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000467-33.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

VALDELINA MELO DOS SANTOS REU: GILSON GOMES BATISTA Diante 

da certidão de I.D 27618744, remetam-se os autos à conciliadora para 

designação de nova audiência. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-19.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LINK PARTS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO OAB - MS12825 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000261-19.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

LINK PARTS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA REU: 

LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO INTIME-SE a parte exequente, via DJE, 

para que, impreterivelmente, no prazo de 5 dias, recolha as custa e taxas 

judiciais, sob pena de extinção, uma vez que a dilação do prazo solicitado 

no I.D 24214350 já decorreu. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000225-74.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOHANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000225-74.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

ADRIANO JOHANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Intime-se o 

requerente para, no prazo de 10 dias, manifestar-se em face do petitório 

de I.D 29040662. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-17.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEO NETZLAFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS OAB - SP215346 (ADVOGADO(A))

INGE CRISTINA NETZLAFF SANTOS OAB - SP436295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000481-17.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

PAULO LEO NETZLAFF EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Diante das 

manifestações do exequente nos I.D 26954602 e 26957993, intime-se o 

executado para, no prazo de 10 dias, manifestar-se em face dos referidos 

petitórios. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000639-72.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO (EXECUTADO)

ORLANDO SPERANDIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000639-72.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO EXECUTADO: 

ORLANDO SPERANDIO, LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO Diante da 

certidão de I.D 26115740, informando o recebimento dos Embargos à 

Execução sem efeito suspensivo, intime-se o exequente para 

manifestar-se no prosseguimento do feito. ALTO TAQUARI, 24 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000552-19.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RBO ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PRADO DE CARVALHO (REQUERIDO)

LUZIA SEVERINA PEREIRA PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000552-19.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

RBO ENERGIA S.A. REQUERIDO: JOAQUIM PRADO DE CARVALHO, LUZIA 

SEVERINA PEREIRA PRADO Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia 

como mandado. Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca 

de origem, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros 

cartorários e distribuição. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000369-48.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000369-48.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO 

TAQUARI Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. ALTO TAQUARI, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-53.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000110-53.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

JOSE SEVERINO DA SILVA REU: AYMORE Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000051-65.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000051-65.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas. Com as especificações das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. ALTO TAQUARI, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-25.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VITORIA ANDRADE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO XAVIER RIBEIRO OAB - MG131721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BETANIA COSMO VERGINIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000474-25.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: 

FRANCISCA VITORIA ANDRADE SILVA EXECUTADO: MARIA BETANIA 

COSMO VERGINIO Analisando detidamente os autos, verifica-se que os 

bens móveis penhorados, tratam-se apenas de objetos de consumo 

velhos e defasados, avaliados globalmente na data da penhora em 

R$2.400,00. Considerando-se o estado de conservação, preço de 

mercado, bem como a utilidade de referidos bens, constatei que a 

nomeação de leiloeiro, bem como a designação de praça para o arremate 

destes, fatalmente tornar-se-ia inócua vindo apenas a consumir receitas 

públicas e procrastinar o andamento do feito. Desta forma, tratando-se de 

bens que fatalmente não tem interesse comercial, face o esgotamento de 

sua vida útil e tecnológica, desconstituo a penhora efetuada. Intime-se o 

exequente para ciência desta decisão bem como dar andamento no feito, 

no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 24 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000558-26.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER OAB - MT24322/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA MURCIA MAMPRIM OAB - GO50516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUINA RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000558-26.2019.8.11.0092. REQUERENTE: 

IVAN DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: JOAQUINA RODRIGUES 

BARBOSA Considerando-se que no presente inventário existe herdeiro 

incapaz, ao representante ministerial. ALTO TAQUARI, 24 de março de 
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2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000539-20.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANGELONI JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES MORAIS OAB - SP73942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000539-20.2019.8.11.0092. 

EMBARGANTE: JOAO ANGELONI JUNIOR EMBARGADO: WALTER 

FERREIRA DA SILVA Trata-se de Embargos à Execução c/c pedido de 

efeito suspensivo apresentado por JOÃO ÂNGELO JÚNIOR em face de 

WALTER FERREIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados. Foi 

determinada na decisão de I.D 24098647 a intimação do embargante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou 

efetuar o recolhimento das despesas processuais nos termos do §2º do 

artigo 99 do CPC. Contudo, conforme certidão de I.D 25302625, o referido 

prazo escoou sem o recolhimento. É o relatório. Decido. No presente caso 

verifica-se que a parte embargante deixou de dar o regular andamento ao 

feito, diligenciando no recolhimento das custas iniciais. Ademais, 

observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem manifestação 

destes, com considerável lapso temporal, fato este que caracteriza 

demasiada desídia no prosseguimento da presente ação. Neste sentido, 

demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, caracterizando 

o abandono do processo, a extinção do feito é medida imperiosa. Diante 

do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do Mérito, 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. P.I. ALTO 

TAQUARI, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000323-59.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JACOB (REQUERENTE)

ILZA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE OAB - SP373746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LORENA BERNARDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000323-59.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: SIDNEI JACOB, ILZA MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MARIA LORENA BERNARDES DA SILVA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Alugueis e encargos movida por SIDNEY JACOB e ILZA MARQUES DE 

OLIVEIRA em face de MARIA LORENA BENARDES DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados. Foi determinada na decisão de I.D 20163200 a 

intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a 

hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das despesas 

processuais nos termos do §2º do artigo 99 do CPC. Conforme 

manifestação de I.D 21808661, os autores apenas juntaram as 

Declarações de Hipossuficiência. Na decisão de I.D 21883350, foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo determinado a intimação dos 

autores para, no prazo de 15 dias, efetuarem o recolhimento das custas e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Contudo, o referido prazo escoou sem o recolhimento, conforme certidão 

de I.D 24707552. É o relatório. Decido. No presente caso verifica-se que a 

parte requerente deixou de dar o regular andamento ao feito, diligenciando 

no recolhimento das custas iniciais. Ademais, observa-se, ainda, que o 

presente feito encontra-se sem manifestação destes, com considerável 

lapso temporal, fato este que caracteriza demasiada desídia no 

prosseguimento da presente ação. Neste sentido, demonstrada atitude 

que revela desinteresse na demanda, caracterizando o abandono do 

processo, a extinção do feito é medida imperiosa. Diante do exposto, Julgo 

Extinto o presente processo, Sem Resolução do Mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil. P.I. ALTO TAQUARI, 24 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-37.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEIA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO DONATO DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE MAGNANI MERCADO OAB - MT20073/O (ADVOGADO(A))

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

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000706-37.2019.8.11.0092. 

REQUERENTE: PEDRO DONATO DE LIMA JUNIOR, RUBINEIA DA COSTA 

SILVA Considerando a reconciliação do casal, torno sem efeito a 

sentença proferida no ID 24795565. Por consequência, HOMOLOGO tão 

somente o reconhecimento da união estável entre as partes, com início a 

partir do dia 28/08/2007. Fica extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Condeno os requerentes no pagamento das despesas 

processuais, ficando suspensa a exibilidade por serem beneficiários da 

JUSTIÇA GRATUITA. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. 

Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010331-78.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE LOURDES MENEZES DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO OAB - SP420319 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010331-78.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: EDER FERREIRA DE FREITAS - 

ME EXECUTADO: ROSANE DE LOURDES MENEZES DA ROCHA Na petição 

juntada no I.D 28626034, a executada pede a nulidade da penhora e faz 

proposta de acordo. Primeiramente, observo que o veículo foi localizado 

pelo Oficial de Justiça na posse da executada. Embora alegue que o bem 

esteja registrado formalmente em nome de terceiros, não esclareceu o 

motivo pelo qual o automóvel está em sua posse, presumindo-se que seja 

a real proprietária. Até porque, como é sabido, a propriedade de bens 

móveis transmite-se pela tradição. Logo, não há falar em nulidade da 

penhora. Assim, HOMOLOGO o Laudo de PENHORA E AVALIAÇÃO. Em 

relação à proposta de acordo, não há como impor ao exequente a sua 

aceitação, pois dependeria da sua concordância, o que não ocorreu. Por 

fim, pede o exequente a realização de leilão público para venda do bem, 

por não ter interesse na sua adjudicação. Contudo, antes de determinar o 

leilão, impõe-se a manifestação do exequente sobre o interesse na 

alienação particular do veículo penhorado, na forma do art. 880 do CPC, 

prestigiando com isso os princípios aplicados aos processos dos Juizados 

Especiais, além da economia gerada pela inexistência de comissão do 

leiloeiro. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar-se 

sobre o interesse na alienação particular do veículo penhorado, na forma 

do art. 880 do CPC. Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA N°. 02/2020-DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Apiacás, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO que o servidor YURI COIMBRA MUNIZ, matrícula 33279, 

Analista Judiciário, designado Gestor Judiciário PDA-FC da Vara Única e 

Juizado Especial da Comarca de Apiacás, está afastado para tratamento 

da própria saúde, apresentando Atestado Médico para o período de 

17/03/2020 a 15/04/2020,

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de seu afastamento;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Raquel Brazil da Silva, Técnica Judiciária, matrícula 

10927, designada Gestora Geral, para responder pela Secretaria da Vara 

Única na função de Gestora Judiciária Substituta, no período de 

17/03/2020 a 15/04/2020 em virtude da ausência do Gestor Judiciário por 

Atestado Médico.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 24 de Março de 2020.

 Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-46.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

INES DE MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000216-46.2020.8.11.0038 AUTOR(A): INES DE MEIRA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e 

ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em 

que demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não 

estar em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante 

da insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que 

consiste no sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, 

ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – 

NCPC, art. 98, caput – e existir presunção de veracidade da alegação da 

pessoa natural, bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob 

pena de revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade 

de pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ação foi 

ajuizada no domicílio da parte autora, competente para o processamento – 

CRFB/1988, art. 109, § 3º, com redação dada pela EC n. 103/2019 –, 

contudo o Plenário do STF, ao analisar o RE 631.240/MG sob a sistemática 

da repercussão geral no final de agosto de 2014, decidiu que a exigência 

do prévio requerimento administrativo não viola o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se ausente pedido 

administrativo anterior e negativa por parte do INSS no prazo legal, não 

está caracterizada nenhuma lesão ou ameaça de direito e, assim, para 

que proponha a ação pleiteando a concessão do benefício previdenciário 

é preciso que, antes, tenha requerido administrativamente o benefício, mas 

foi negado pelo INSS ou esse não deu uma decisão em um prazo máximo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como, caso não tenha requerido 

administrativamente, ser notório que, sobre essa matéria, o INSS tem 

posição contrária ao pedido feito pelo segurado. Isso posto e por verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos do NCPC, arts. 319, VI e 

320, porque deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, apresentando defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO a intimação da parte 

autora/requerente, na pessoa do(a) seu(sua) advogado(a) – NCPC, art. 

269 e ss. -, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a 

petição inicial e traga a ausente prova de prévio requerimento 

administrativo e negativa ou demonstração de que não deu uma decisão 

em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como, caso não 

tenha requerido administrativamente, ser notório que, sobre essa matéria, 

o INSS tem posição contrária ao pedido feito pelo segurado, sob pena de 

indeferimento e extinção – NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c 

NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, art. 485, I. Decorrido o prazo in albis, 

certifique e me volte concluso para sentença. Diversamente, para análise 

e eventual prosseguimento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 18 

de março de 2020 - 00:38:25. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-37.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DA GAMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000678-37.2019.8.11.0038 REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

REQUERIDO: SANDRA MARIA DA GAMA Visto e bem examinado Trato de 

CARTA PRECATÓRIA/DEPRECATA em que a parte credora/exequente 

pugna pela busca de endereço da adversa através de sistemas 

disponíveis ao Poder Judiciário, contudo não demonstrou o esgotamento 

das diligências naqueles muitos que são permitidos a si, entre os quais 

listas online, SERASA, SCPC, SPC etc.. Isso posto, aguarde a 

manifestação pelo prazo de 15 (quinze) dias e, transcorrido in albis, 

DETERMINO que devolva à origem com as homenagens, cautelas e baixas. 

Cumpra expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 24 de 

março de 2020 - 10:02:05. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000298-14.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. E. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA FERREIRA DA SILVA OAB - 053.358.701-84 

(REPRESENTANTE)

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. M. D. L. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, MANIFESTE, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000503-43.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000503-43.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 
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VIEIRA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE SUPRIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM C/C COM PEDIDO LIMINAR – ajuizada por 

WILTON DE PAULA JUNIOR, representado por sua guardiã MARIA 

APARECIDA DA SILVA VIEIRA, especificamente para o transporte do 

menor de 18 (dezoito anos) ao município de Cáceres – MT, bem como a 

autorização para a confecção de carteira de visitante, exigida pela Cadeia 

Feminina de mesma cidade, onde se encontra reclusa a genitora da 

criança, sra. Clemilda Conceição da Silva. Narra que o menor vivia sob a 

guarda de sua genitora alhures, contudo na data de 23/5/2019 esta foi 

presa em flagrante delito – autos 1964-67.2019.811.0038 -, motivo o qual 

foi recolhida a Cadeia Pública de Cáceres – MT, e que desde essa data 

não mais teve contato com a mãe. A autorização requerida não estipula o 

período com exatidão, contudo restringe a hipótese de visitação ao local 

de reclusão da genitora. Juntou documentos diversos, entre os quais a 

certidão de nascimento, cópia dos documentos e a autorização do genitor 

do menor, declarando seu ciente e favorável aceite à viajem. O Ministério 

Público se manifestou favorável aos pedidos trazidos na inicial. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. O 

interessado requer AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE VIAGEM, 

especificamente para a cidade de Cáceres - MT, cujo motivo é a visitação 

de Clemilda Conceição da Silva, genitora do menor WILTON DE PAULA 

JUNIOR, a parte autora aduz ser necessário a autorização judicial, 

conforme exigência disposta na Lei n. 8.069/90, in verbis: Art. 83. 

Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá 

viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou 

dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Entretanto, 

esclareço não ser necessária a autorização judicial neste caso, passo a 

explicar. Com o advento da lei n. 13.812/2019 que alterou o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, acuradamente no art. 83, §1º, alínea “a” e 

números 1 e 2 da alínea “b”, ipsis literis: §1º A autorização não será 

exigida quando: b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) 

anos estiver acompanhado: 1) de ascendente ou colateral maior, até o 

terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 2) de pessoa 

maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ainda, 

conforme o §2º do Art. 817-A do Provimento n. 30 de 1º de Agosto de 

2019 da CGJ/MT, “No Estado de Mato Grosso, a autorização judicial é 

dispensável, para viagens nacionais, quando criança ou adolescente 

menor de 16 (dezesseis) anos viajar autorizado expressamente por 

qualquer de seus pais, ou responsável legal, por meio de escritura pública, 

ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou 

autenticidade. Ademais, é de competência do magistrado da Comarca em 

que se encontra a cadeia a autorização para a visitação, posto que este 

possui acesso ao cronograma de visitas – dia e hora -, bem como ser de 

interesse de todos prevenir riscos ao menor – Art. 70 do ECA. Não 

bastasse isso, Clemilda Conceição da Silva, genitora do menor WILTON DE 

PAULA JUNIOR, não mais se encontra presa nos autos do processo n. 

0002409-85.2019.8.11.0038. Isso posto, NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, 

art. 267, VI/NCPC, art. 485, VI – diante a ausência de interesse 

processual, posto que as partes interessadas MARIA APARECIDA DA 

SILVA VIEIRA é tia do(a) menor WILTON DE PAULA JUNIOR, nascido(a) 

em 8/7/2007, e possui em seu poder autorização do genitor do 

adolescente, não lhe sendo necessária a autorização de cunho judicial, 

bem como o fato de que a genitora não mais se encontra presa. Nos 

termos da Lei n. 8.069/90, § 2º, do art. 141 e CNGC, art. 799, § 2º, este in 

verbis:“São isentas de custas e emolumentos as ações judiciais de 

competência da Justiça da Infância e Juventude, ressalvada a hipótese de 

litigância de má-fé. (ECA, art. 141, § 2.º)”. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, uma vez que não ocorreu a atuação desse 

profissional no caso ou a lide nessa ação de procedimento especial de 

jurisdição voluntária. Cientifique o(a) representante do Ministério Público. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de janeiro de 2020 - 07:51:05. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000962-45.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES OAB - MT0019732A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE FIQUE CIENTE DA CERTIDÃO 

DO SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, BEM COMO PARA QUE 

MANIFESTE, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000583-07.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M DE SOUZA DOURADO ELETRODOMESTICOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ANAYA ALVES DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000583-07.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M DE SOUZA DOURADO ELETRODOMESTICOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ANAYA ALVES DE ASSIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

GEISIELI GONCALVES MERINO OAB - MT23076/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-89.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

RENEE ROBERTO BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES BORGES FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, CIENTE DA CERTIDÃO DO 

SENHOR MEIRINHO JUNTADA AOS AUTOS, MANIFESTE, REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-55.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM PECAS EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-55.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:ALENCAR LOPES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRACIELI BORGES MARIA 

POLO PASSIVO: ARMAZEM PECAS EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-71.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000915-71.2019.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO MESSIAS 

BRANDAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “A requerida 

pagará a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em até 15 dias úteis do 

protocolo do presente acordo, por meio de deposito na conta indicada. Em 

caso de atraso superior a 05 dias incidira multa de 10% sobre o valor 

acordado. Com o presente acordo as partes dão plena, geral e irrevogável 

citação dos pedidos formulados na exordial”. Isso posto, considerando a 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-71.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000915-71.2019.8.11.0038 REQUERENTE: SEBASTIAO MESSIAS 

BRANDAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 

9.099/95, proposta por SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. É o necessário. Decido. 

As partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “A requerida 

pagará a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em até 15 dias úteis do 

protocolo do presente acordo, por meio de deposito na conta indicada. Em 

caso de atraso superior a 05 dias incidira multa de 10% sobre o valor 

acordado. Com o presente acordo as partes dão plena, geral e irrevogável 

citação dos pedidos formulados na exordial”. Isso posto, considerando a 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-15.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR MIOTTO (EXEQUENTE)

MARISA MINOWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOTO & IMAGEM PEQUENA LONDRES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo sem que a parte devidamente 

CITADA, conforme retorno de AR, manifestasse nos autos. Diante disso, 

INTIMO a parte exequente para que se manifeste nos autos o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-62.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILIDIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CASTRILLON DA SILVA LARA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000299-62.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOSE ILIDIO DA 

SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARLES DIAS SILVA 

POLO PASSIVO: LUIZ CARLOS CASTRILLON DA SILVA LARA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON VIEGAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMIR DIAS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

exequente para ciência da CERTIDÃO DO OJA, bem como para que se 

manifeste nos autos o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010036-09.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

exequente para manifestar-se acerca da Certidão do OJA (24856966 - 

Diligência), sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-40.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ANDRE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos embargos declaratórios opostos 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte embargada para apresentar 

Impugnação.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000879-65.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO LIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000532-32.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE/MT, 

através de seu(s) advogado(a) legalmente constituído(s), para que no 

prazo de 05(cinco) dias efetivar a retirada da certidão de honorários 

advocatícios na Secretaria da Vara Única de Arenápolis/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 3124-71.2016.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Arenápolis - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto a reconvenção e 

impugnação apresentada pela requerida, no prazo legal.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Derradeiramente, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-08.2018.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000510-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 20.648,70 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ILZA FERREIRA DA 

CRUZ MATOS Endereço: RUA PADRE JOAO BOSCO, S/N, CASA, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Endereço: AVENIDA 

JÚLIO DE CASTILHOS, - LADO PAR, CENTRO HISTÓRICO, PORTO ALEGRE 

- RS - CEP: 90030-130 Senhor(a): ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para juntar aos autos seus extratos bancários a partir de setembro de 

2017, sob pena de revogação da tutela., bem como COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/12/2018 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 22 de novembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PEGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000339-17.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.050,23 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ENEDINA PEGO GONCALVES Endereço: RUA SEBASTIÃO 

JACIENTO, S/N, VILA ALTA, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): ENEDINA PEGO GONCALVES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 19/06/2019 Hora: 15:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 29 de abril de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000635-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 8.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: PAMELA REGIANE MOTTA 

MARTINS Endereço: rua Aparicio Soares dos Santos, 730, casa, Bela 

Vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, nxx, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

Senhor(a): PAMELA REGIANE MOTTA MARTINS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala 

de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 09/10/2019 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 17 de julho de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000120-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.166,99 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUCILENE 

MOREIRA DE SOUZA ALVES Endereço: ALFREDO DE ARAUJO GRANDE, 

169, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 
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AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): MARIA LUCILENE MOREIRA 

DE SOUZA ALVES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/05/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000678-81.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000678-81.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA VISTOS. Ante o teor da “Exceção de Pré-executividade” 

proposta pela executada (id.28140929), verifica-se haver discussão de 

matéria de ordem pública, motivo pelo qual a objeção é cabível, ao menos 

em tese. Intime a parte-exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a “objeção/execução”. Após, com ou sem resposta, 

conclusos para decisão. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-82.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000126-82.2020.8.11.0088. AUTOR: 

GELSON SOUZA DA SILVA REU: TRANSETE TRANSPORTE SEGURO 

LTDA - EPP VISTOS. Mantenho a decisão anterior pelos próprios 

fundamentos, visto que os novos documentos juntados pelo autor (extrato 

bancário e certidão de casamento) não são capazes de comprovar a 

hipossuficiência alegada. No mais, tendo em vista que já foi negado 

provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor (id. 29568194), 

certifique a Secretaria quanto ao eventual decurso do prazo para o 

requente promover o recolhimento das custas processuais. Em caso de 

escoamento sem o devido recolhimento, conclusos para indeferimento da 

petição inicial. Estando o prazo em curso, aguarde-se o seu transcurso ou 

o recolhimento das custas. Intime-se. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de 

março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000679-66.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000679-66.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA VISTOS. Ante o teor da “Exceção de Pré-executividade” 

proposta pela executada (id.28139101), verifica-se haver discussão de 

matéria de ordem pública, motivo pelo qual a objeção é cabível, ao menos 

em tese. Intime a parte-exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a “objeção/execução”. Após, com ou sem resposta, 

conclusos para decisão. Às providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 

2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000172-71.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000172-71.2020.8.11.0088. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS MIGUEL REU: LUIZ DA SILVA VISTOS. Considerando o teor 

da Resolução nº 001/2018, que instituiu e regulamentou a expedição da 

CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, de áreas de imóveis urbanos e 

rurais no âmbito do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - 

INTERMAT, para efeito de fazer cumprir as recomendações exaradas no 

art. 1º do Provimento nº 009/2017 da Corregedoria Geral da Justiça e Mato 

Grosso bem como os art. 1º e 4º, II e V do Provimento nº 65 do CNJ, 

intime-se o autor a providenciar a expedição da referida certidão junto ao 

INTERMAT e colacione tal documento nos autos, no prazo de 15 dias, no 

mesmo prazo deverá o autor justificar o pedido de citação por edital do 

requerido, bem como apresentar mapa topográfico do imóvel e memorial 

descritivo. Cumpridas as determinações anteriores, da análise da petição 

inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo códex, RECEBO a petição inicial e a sua emenda. 

JUSTIFICADO O PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL, citem-se o requerido, 

confinantes conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, com o prazo 

de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos 

identificados (art. 259, inciso I, olacr do CPC). Intimem-se para que 

manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando cópia do mapa topográfico do imóvel e memorial descritivo. 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre 

eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil). 

O prazo para contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, 

observadas as prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo 

diploma legal, iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Intime-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-26.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELCINETH DE JESUS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000520-26.2019.8.11.0088. REQUERENTE: ELCINETH DE JESUS BRAGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Tendo em vista a controvérsia apontada entre as partes, 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia de de , 

às horas; 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às 

p r o v i d ê n c i a s . 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ V I S T O S, HOMOLOGO a decisão lançada pela juiza leiga e 

designo a audiência de instrução para o dia 23/06/2020, às 19h, mantidas 

as demais comincações da minuta ora referendada. Publicado no PJe. 

Aripuanã-MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-81.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MENDES PACHECO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010157-81.2016.8.11.0088. EXEQUENTE: ELIANE FERNANDES 

EXECUTADO: LEANDRO MENDES PACHECO VISTOS. Cuida-se de ação de 

execução de titulo extrajudicial, verbalizada por Eliane Fernandes em 

desfavor Leandro Mendes Pacheco, objetivando a satisfação da divida 

exequenda, nascida de cheques sem provisão de fundo (id. 8881303). 

Compulsando os autos, denota-se que tramita o feito por mais 3 anos sem 

qualquer efetividade/proveito, devidamente citada à executada, 

manifestou-se na demanda opondo embargos á execução( id. 8881406) e, 

consequentemente foi apresentado impugnação aos embargos (id. 

8881428), conclusos os autos para deliberações, sendo julgado a peça 

defensiva improcedente (id. 20703210) e, consequentemente intimada as 

partes para dar prosseguimento do feito, quedaram-se inertes (id. 

22236551). Primeiramente, insta consignar que se tratando de ação que 

tramita perante o rito sumaríssimo (JEC/JECRIM), estão os atos 

processuais orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade nos termos em que 

dispõe o artigo 2º da Lei nº 9099/95, competindo às partes as partes 

obedecerem aos pressupostos processuais vinculadas a Lei supracitada, 

a rigor indo o objetivo do rito sumaríssimo totalmente ao contrario ao caso 

em tela, qual seja, a demora na resolução da demanda e a, inefetividade 

do pleito, ocasionando superlotação de processos nos Juizado Especiais. 

Ademais, constatado o abandono do feito pelo polo ativo e passivo da 

demanda e, estando o processo eletrônico paralisado por mais de 7 

meses, sem qualquer impulso (id. 22236551), a extinção do processo com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, se aplicara quando a parte 

autora deixar de dar efetivo impulso ao feito ou não promover os atos e 

diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta 

dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento regular do feito restou 

obstaculizado em razão da inércia da parte requerente que, ocasionando 

a paralisação do feito, cumpre ressaltar que a extinção do processo 

independe, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, 

nos termos do artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante a desídia processual da parte autora, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Saliento, outrossim, que a parte somente poderá ingressar com nova 

reclamação sobre o mesmo fato após efetuar o pagamento das custas 

deste processo, nos termos do que dispõe o artigo 51, inciso I, e §§1º e 

2º, que, mediante instituto da analogia, aplica-se ao abandono da causa 

c/c artigo 486, §2º, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Aripuanã/MT, 23 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000759-91.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE VARA ÚNICA DE BRASNORTE Av. General Osório, 363, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE MARILYN VAZ 

PROCESSO n. 1000759-91.2019.8.11.0100 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Concessão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

ROSALIA DE JESUS GONCALVES Endereço: Sítio São Carlos, Lote 367, 

Gleba Tibagi, Zona Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para impugnar a contestação apresentada, no prazo legal. 

(Assinado Digitalmente) analista(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-91.2011.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVERIO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 8010023-91.2011.8.11.0100 EXEQUENTE: JOAO SILVERIO 

GUIMARAES EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Trata-se 

de cumprimento de Sentença perante o Juizado Especial Cível, proposta 
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por JOÃO SILVÉRIO GUIMARÃES em desfavor de BRASIL TELECOM 

S.A./OI. O Requerente requereu cumprimento de sentença no Id. 8973943. 

No Id. 8973962 a Requerida peticionou informando que se encontra em 

recuperação judicial, razão pela qual este feito deveria ser sobrestado. 

Tentada a intimação do Requerente para dar prosseguimento no feito (Id. 

13115991), este não foi encontrado no endereço indicado nos autos, pois, 

segundo os vizinhos, o mesmo se mudou para o estado do Paraná, sem 

deixar seu atual endereço (Id. 14699981). É o relato. Fundamento e 

decido. Uma das causas de extinção do processo sem resolução de 

mérito é o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se 

o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento 

do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual. Assim sendo, 

ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Anoto que, nos termos do artigo 

19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo 

as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. Oportunamente, arquivem-se. Demais 

diligências necessárias. Brasnorte, 13 de março de 2019. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-21.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000061-21.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-66.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000058-66.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-36.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000060-36.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-06.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000062-06.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 
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Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-88.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000063-88.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-73.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000064-73.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-58.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000065-58.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-43.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000066-43.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-28.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000067-28.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 
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realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-13.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000068-13.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-95.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000069-95.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-80.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000070-80.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-80.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000070-80.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-65.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000071-65.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-50.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000072-50.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-32.2017.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

RAYAN RODRIGUES DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN SOLUCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SILVA NAVARRO OAB - SP246261 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e 

art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de: INTIMAR as partes para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a expedição de alvará 

de levantamento eletrônico nº 591119-2/2020, conforme certidão e 

documento de ID 30595418 e 30595423, sob pena de retorno dos autos ao 

ARQUIVO. Campinápolis, 24 de março de 2020. ANA CAROLINA TOZO DA 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34371726

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000506-73.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000506-73.2019.8.11.0110. 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de MAIO 

de 2020, às 08h00min (horário Oficial de Mato Grosso). Cabe aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Campinápolis/MT, 13 de março de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-09.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA WAUTOMOJANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000023-09.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-91.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA WAUTOMOJANE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000024-91.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-76.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA WAUTOMOJANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000025-76.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-61.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA WAUTOMOJANE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000026-61.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-83.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000031-83.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-68.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000032-68.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000034-38.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000034-38.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-23.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000035-23.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
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Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000036-08.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000036-08.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000037-90.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000037-90.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-75.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000038-75.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000039-60.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000039-60.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-45.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000040-45.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000041-30.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000041-30.2020.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-09.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GUIMARAES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LATO SENSU EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME 

(REU)

INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE SILVA CABRAL OAB - GO37112 (ADVOGADO(A))

REGINO FRANCISCO DE SOUSA OAB - DF24659 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000562-09.2019.8.11.0110. 

Vistos. Considerando-se o teor da Portaria nº 249, de 18 de março de 

2020, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em conjunto com o Corregedor-geral da Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Ademais, considerando-se que na data da audiência todas as atividades 

laborais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso serão 

realizadas em regime de teletrabalho, estando estritamente proibido o 

comparecimento pessoal dos servidores ao prédio do fórum, CANCELO a 

solenidade para, posteriormente, designar para data compatível com a 

pauta de audiências da Vara da Comarca de Campinápolis/MT. 

Mantenham-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campinápolis-MT, 23 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-03.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intimem-se as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual análise de 

julgamento antecipado da lide. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 24 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000330-24.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DAIANA HERNANDES NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intimem-se as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual análise de 

julgamento antecipado da lide. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 24 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000650-74.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATA DA LUZ LANDWOIGT - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Intimem-se as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual análise de 

julgamento antecipado da lide. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 24 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000056-26.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA LEMOS GONZALES (REU)

CLOVIS GONZALEZ LESMO (REU)

KELIN LESMO (REU)

KATIA GONZALEZ LESMO (REU)

APARECIDO DA SILVA FERREIRA, (REU)

G. G. A. (REU)

ERICA LESMO GONZALEZ (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000056-26.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte autora a fim de recolher as custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 2. Diligências 

necessárias. Cláudia, 24 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-35.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CELI PEREIRA DA SILVA CAROLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000133-35.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Analisando a inicial, verifico que a parte autora declarou que não possui 

condições financeiras de arcar com as despesas processuais, 

apresentando declaração de hipossuficiência. Em que pese o documento 

trazido, entendo que para melhor elucidação deste Juízo é necessário a 

complementação de seus rendimentos e gastos. Assim, a declaração pura 

e simples da interessada, não constitui prova inequívoca daquilo que 

afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas alegações. O §2º do art. 99 

do NCPC, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, devendo antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos.”. 

Portanto, diante dessa interpretação, não basta apenas alegar, é preciso 

comprovar a insuficiência de recursos. O Superior Tribunal de Justiça já 

se manifestou de que não é ilegal condicionar o juiz à concessão de 

benesse à comprovação da miserabilidade, se a atividade exercida pelo 

litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (RMS 

1.243 – RJ, rel Min. Nilson Naves). Também em outro julgado decidiu que o 

benefício da gratuidade da justiça não é amplo e incondicionado (Resp 

103.510 – SP, rel José Arnaldo da Fonseca). “O benefício da gratuidade 

não é absoluto, pois não há como condicionar o benefício a simples 

alegação quando existem indícios de que a atividade laboral exercida pelo 

requerente faz crer não ser ela pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 

100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de 

Carvalho). Diante disso, faz-se necessário que traga aos autos 

comprovante dos demais rendimentos e das despesas mensais que 

comprovam a impossibilidade de arcar com as custas. 2. Assim, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora emendar a inicial para 

análise da justiça gratuita ou comprove o pagamento das custas. 

Intime-se. 3. Após, à conclusão. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 24 de 

março de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-96.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R. M. (REU)

V. J. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 27/08/2019 Hora: 

14:00, na sede do Juízo da Comarca de Cláudia/MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-30.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Em que pese as alegações da parte autora, entendo que há 

necessidade da negativa da autarquia na concessão do benefício 

pretendido, razão pela qual determino pela derradeira vez a intimação da 

parte autora para emendar a inicial apresentando nos autos a carta do 

INSS que indeferiu o pedido na via administrativa, sob pena de extinção do 

processo. Prazo: 15 (quinze) dias. 2. Acostado aos autos o documento, 

voltem conclusos. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 24 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000273-06.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANTONIO GALLEGÁRIO (REQUERIDO)

INÁCIO DAPPER (REQUERIDO)

ELIZANDRO VITOR DE SUZA SILVA (REQUERIDO)

LEANDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Indefiro o pedido de reconsideração da parte autora acerca da 

análise da tutela antecipada, eis que ja proferida. Eventual discordância 

deverá ser atacada pelo sistema recursal processual. 2. Intime-se a parte 

autora para querendo apresentar impugnação à contestação e 

documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, 

intimem-se as partes para especificarem as provas a serem produzidas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuizo de eventual julgamento 

antecipado da lide. 4. Em seguida, conclusos. Cláudia, 24 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juiza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000273-06.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANTONIO GALLEGÁRIO (REQUERIDO)

INÁCIO DAPPER (REQUERIDO)

ELIZANDRO VITOR DE SUZA SILVA (REQUERIDO)

LEANDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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Vistos. 1. Indefiro o pedido de reconsideração da parte autora acerca da 

análise da tutela antecipada, eis que ja proferida. Eventual discordância 

deverá ser atacada pelo sistema recursal processual. 2. Intime-se a parte 

autora para querendo apresentar impugnação à contestação e 

documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, 

intimem-se as partes para especificarem as provas a serem produzidas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuizo de eventual julgamento 

antecipado da lide. 4. Em seguida, conclusos. Cláudia, 24 de março de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juiza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-76.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000040-09.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA GAMBIM LAZZERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-19.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JANDA CARLOTA SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-56.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000740-82.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DELLANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ORTIZ OAB - MT27006/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000740-82.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo à inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. CITE-SE o 

Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (artigo 344, do CPC/2015). 3. CITEM-SE, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 259 

do CPC/2015. 4. CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes, conforme art. 

246, §3 do CPC/2015. 5. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE CLAUDIA, o ESTADO 

DE MATO GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de recebimento, 

instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil/2015). 6. 

INTIME-SE o ilustre representante do Ministério Público. 7. Diligências 

necessárias. Cláudia, 24 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000422-02.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBRAIR SILVA ALEXANDRE (REU)

JULIAN BORTOLANZA (REU)

FABIO EMANUEL ARAUJO E SILVA PEREIRA (REU)

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Com relação ao Requerido CONSTRUTORA TRIUNFO, defiro o 

pedido da parte autora e determino sua exclusão do polo passivo da 

presente demanda. Baixas necessárias. 2. Com relação aos demais 

Requeridos, certifique-se se foi expedido mandado de cumprimento da 

liminar e citação e junte-se aos autos, bem como certifique-se a 

apresentação de contestação, caso a citação tenha sido positiva. 3. Se 

positiva a citação e não ofertada contestação, intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Se positiva a 

citação e ofertada contestação por todos ou apenas algum requerido, 

intime-se a parte autora para querendo apresentar réplica, no prazo legal. 

5. Diligências necessárias. Cláudia, 24 de março de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000134-54.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

J F WENTZ COMERCIO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000134-54.2019.8.11.0101 Vistos. 

SENTENÇA Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por J.F. WENTZ 

COMÉRCIO –ME em face da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO – SEMA em que sustentou estar com as atividades 

paralisadas em razão de embargo e interdição aplicados pela Impetrada. A 

impetrada apresentou defesa processual (Id. 19280332). O impetrante 

postulou a desistência da ação (Id. 20962413). É o relatório. Fundamento e 

Decido. Ante ao pedido de desistência pleiteado pelo impetrante, na 

hipótese dos autos, verifica-se que a impetrada apresentou defesa 

processual (Id. 19280332), contudo conforme entendimento do STF ( RE 

669367) é possível a desistência do mandado de segurança sem a 

anuência da parte contrária. Com essas considerações, com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 
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resolução do mérito. Sem condenação em custas, por expressa previsão 

legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cláudia, 23 de março de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-82.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN PITOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000071-97.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES PASSBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar alegações finais, sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-70.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JULCIMAR ANTONIO MASSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito, 

sob pena de extinção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010048-67.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS NIEHUES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar se houve o cumprimento integral do acordo feito 

entre as partes, sob pena de extinção.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 14/2020-DF

O Exmo. VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Justiça, através da Resolução 185/2013 que instituiu em caráter 

obrigatório o Sistema Processo Judicial Eletrônico-PJe;

 CONSIDERANDO a implantação do módulo criminal na plataforma de 

Processos Judiciais Eletrônicos - PJE na Comarca de Colniza, conforme 

estabelece a Portaria 180/2020-PRES de 26 de fevereiro de 2020.

 R E S O L V E:

 Art. 1° - COMUNICAR aos interessados a implantação do módulo criminal 

na plataforma de Processos Judiciais Eletrônicos –– PJE na Comarca de 

Colniza-MT, para o processo e julgamento dos processos relativos à sua 

competência criminal, bem como dos incidentes da mesma natureza, 

incluindo todas as classes e assuntos relacionados aos referidos 

processos, a partir da 00h (zero hora) do dia 23/03/2020, ressaltando que 

o cadastro, regulamentação e uso do sistema, bem como a utilização do 

certificado digital serão obrigatórios a partir das 00h do dia 23/04/2020.

 Art.2º- Publique-se. Envie-se cópia à Subsecção da OAB, ao Ministério 

Público Estadual, aos Senhores Delegados de Polícia, à 

Corregedoria-Geral de Justiça com ciência aos servidores.

 De Juína-MT para Colniza/MT, 18 de março de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000177-42.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA BUSIQUIA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000177-42.2020.8.11.0105 Vistos, Nos termos do 

artigo 290 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para que 

apresente o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias. Apresentado o comprovante de pagamento ou decorrido 

o prazo, RETORNEM os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000176-57.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA BUSIQUIA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000176-57.2020.8.11.0105 Vistos, Nos termos do 

artigo 290 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte Autora para que 

apresente o comprovante de pagamento das custas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias. Apresentado o comprovante de pagamento ou decorrido 

o prazo, RETORNEM os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CUMPRA-SE. De Juína para Colniza-MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1000658-39.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

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

SARA GOMES DO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GOMES DO AMORIM OAB - 051.838.621-09 (REPRESENTANTE)

ARAMADSON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0020257A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COLNIZA Processo n. 1000658-39.2019.8.11.0105 Vistos, Trata-se de 

Ação de Alimentos c/c Alimentos Provisórios proposta por GRAZIELA 

AMORIM DE SOUZA, representada por sua genitora SARA GOMES DO 

AMORIM DE SOUZA em face de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

qualificados nos autos. Extrai-se da exordial que as partes constituíram 

relacionamento por mais de 05 (cinco) anos, entretanto, contraíram 

matrimônio em 12.06.2019, elegendo o regime de comunhão parcial de 

bens, conforme certidão de casamento anexa. Alega a autora que estão 

separados de fato desde setembro de 2019 e que o requerido é o pai 

biológico da alimentanda, conforme faz prova a certidão de nascimento 

acostada à inicial, contudo, este não vem contribuindo com seu dever de 

prestar o devido assistencialismo material à criança. Aduz ainda que o 

patrimônio do casal é administrado pelo requerido, motivo pelo qual pleiteia 

o pagamento de 1,5 (um e meio) salários mínimos à título de alimentos 

provisórios à infante, bem como o pagamento de 3 (três) salários mínimos 

à título de alimentos compensatórios, alegando serem necessários para 

mitigar o desequilíbrio econômico suportado por esta após a separação de 

fato do casal, até que seja concedida a sua meação. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. I – DA EMENDA À INICIAL No 

sistema processual brasileiro, o pedido e a causa de pedir possuem 

fundamental importância, devendo no primeiro ser indicado o que busca o 

autor e o que pretende atingir com a tutela jurisdicional, ao passo que a 

segunda é o conjunto entre os fatos e os fundamentos jurídicos dispostos 

pelo autor que embasam a sua pretensão. À despeito da guarda 

compartilhada e plano de parentalidade mencionados apenas nos 

fundamentos jurídicos da inicial, nota-se que são desarmônicos, tendo em 

vista que o modelo aportado aos autos versa sobre guarda unilateral c/c 

regulamentação de visitas. Todavia, além das especificações no modelo 

pretendido pela parte autora diferirem quanto ao que se entende por 

guarda compartilhada, esta não repetiu o pleito em caráter definitivo. 

Embora já tenha sido determinada emenda à inicial em despacho anterior, 

tendo em vista que a parte autora não juntou aos autos a petição inicial, 

mas apenas os documentos que a instruem, ainda assim é possível que 

persistam irregularidades na inicial, percebidas posteriormente pelo juiz 

que, ao permitir ao autor a oportunidade de nova emenda, constitui 

mecanismo de efetividade do processo. Nesse ponto, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam: “Nesse caso, é permitido ao 

magistrado determinar uma segunda emenda, e assim sucessivamente, 

pois o deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do 

réu, somente deve se dar se a exordial estiver livre de vícios que à 

maculem. ” (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015) Com a efetiva juntada da petição inicial aos autos, RECEBO a 

emenda inicial para que surtam os efeitos legais e jurídicos. Ademais, 

DETERMINO a intimação da parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende à inicial a fim de esclarecer seus interesses acerca do 

modelo de guarda pleiteado, seja ele guarda compartilhada ou os termos 

em que se pretende a guarda unilateral c/c regulamentação de visitas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). Às 

providências. De Juína para Colniza/MT, data da assinatura eletrônica. 

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000295-70.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA FRANCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS GONCALVES DA SILVA OAB - MT0021384A (ADVOGADO(A))

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA GOMES DE JESUS OAB - MT0021383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Processo: 1000295-70.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA FRANCA LIMA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Tendo em vista as 

Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, suspendendo a 

realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como a indefinição que 

cerca o assunto, havendo a possibilidade de prorrogação de tal prazo ou 

alteração nas determinações, uma medida deve ser tomada para resolver 

a questão das audiências designadas para o período mencionado. Assim, 

CANCELA-SE a designação da audiência anteriormente feita. À 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos de audiência marcada 

para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. Manter os processos em 

Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou até outra deliberação. 

Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000039-93.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO MADALAO (REQUERENTE)

KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

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

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de petição denominada 

“Ação de divórcio consensual”, visando à homologação de acordo 

realizado entre Darci Antonio Madalão e Ketiane Borges Matos Rodrigues 

Madalão, tendo como o objeto o divórcio, a guarda, visitas e alimentos 

referentes ao menor D. M. R. M. Depreende-se da Inicial que os 

requerentes são casados sob o Regime da Comunhão Parcial de Bens, 

desde 14.02.2014, conforme Certidão de Casamento juntada aos autos. 

Da união nasceu D. M. R. M. (24.01.2015). Narra-se que não há bens 

imóveis a serem partilhados ou dívidas a serem saldadas. Assim, por 

Instrumento de Transação Extrajudicial, resultante de conciliação, as 

partes fizeram acordo acerca da guarda, visitas, alimentos, despesas 

extraordinárias e divórcio. Por isso é que se requer a homologação do 

acordo. Em manifestação, o Ministério Público foi favorável à homologação 

do acordo extrajudicial, por atender ao melhor interesse da criança em 

todos os seus termos. É, ao que parece, o necessário a ser destacado. II 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 DO DIVÓRCIO Necessário esclarecer que a 

Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pela leitura do 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que para a dissolução do 

vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi suprimida a 

exigência de prazo de separação de fato e afigura-se desnecessária a 

aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Assim, de acordo com o 

ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a decretação do 

divórcio é a falência afetiva da relação conjugal. No presente caso, ambos 

os cônjuges manifestaram de forma consensual a pretensão de dissolver 

o vínculo matrimonial. Por conta disso, a decretação do divórcio é 

consequência natural e correta. II.2 DA PARTILHA DE BENS Não há bens a 

serem partilhados. II.3 DO NOME DE SOLTEIRA A requerente voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja Keitiane Borges Matos Rodrigues. II.4 DO 

DIREITO À ALIMENTAÇÃO Assim está disposto o art. 4º do ECA: Art. 4º É 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
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referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária. [...] Do apontado, observa-se o 

dever da família quanto à efetivação do direito à alimentação da criança e 

do adolescente. O dever arrolado é decorrente não apenas da própria 

literalidade da Constituição Federal (art. 227 da CF), mas também de todo o 

contorno de solidariedade que deve permear a vida em família, 

especialmente em favor dos mais necessitados (crianças, adolescentes, 

idosos, portadores de necessidades especiais, etc.). Neste contexto é 

que André Rodrigues Amin, em ampla obra sobre o ECA, assevera: Mas a 

garantia da saúde não envolve apenas cuidados médicos. A saúde pela 

alimentação é uma realidade. Promover uma nutrição adequada significa 

prevenir doenças decorrentes de desnutrição, carência de algum nutriente 

ou obesidade infantil, hoje, um dos grandes males da infância. É notório 

que os Estados Unidos da América lutam contra a obesidade de sua 

população – não apenas infanto-juvenil – que ostenta taxas de 20% de 

obesidade mórbida e 40% de obesos. No Brasil, já se nota a preocupação 

com o tema. As escolas públicas e particulares das cidades mais 

desenvolvidas adotam cardápio elaborado por nutricionistas e já incluíram 

no conteúdo curricular noções básicas de nutrição. (Curso de Direito da 

Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. Kátia Maciel 

(coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 4. ed. rev. e atual. Pp. 32/33). 

Não é por outro motivo que não a relevância do direito em destaque que 

consta no ECA o art. 22, o qual está assim grafado: Art. 22. Aos pais 

incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 

cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais. Em comentário sobre o aludido artigo, 

Murilo José Digiácomo e Ildeara Amorim Digiácomo apontam que: 

Interessante observar que a obrigação alimentar não cessa com a 

eventual emancipação do adolescente (podendo mesmo, com fulcro na Lei 

Civil, se estender para além da adolescência), e o quantum devido deve 

atender às necessidades básicas de alimentação, educação, saúde, 

habitação, segurança etc., do filho, atendendo às possibilidades dos pais, 

para cuja aferição devem ser considerados, inclusive, sinais exteriores de 

riqueza por estes apresentados. (Estatuto da criança e do adolescente 

anotado e interpretado. MPPR. Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias da Criança e do Adolescente, 2013. 6. ed., p. 26). Ficou 

pactuado entre as partes que a prestação de ALIMENTOS será feita por 

DARCI, mensalmente, no valor equivalente a 50% do salário mínimo 

vigente, sendo pago no dia 10 cada mês mediante depósito na conta 

bancária de titularidade de Keitiane: Banco do Brasil, agência: 8230-9, 

conta corrente: 2781-2. Conclui-se, neste ponto, que possui direito à 

alimentação o menor, correspondendo a um dever àquele que possua o 

poder familiar. II.5 DA GUARDA COMPARTILHADA E VISITAS Inexiste 

qualquer notícia de risco ao menor, o que inclusive retira o caso do raio de 

incidência de boa parte do ECA, ganhando prevalência o Código Civil, 

como, por exemplo, os arts. 1583 e ss. Pelo art. 1583 do Código Civil, 

verifica-se o seguinte: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um 

só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por 

guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 

direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 

concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. § 2º A guarda unilateral 

será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 

objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: 

I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II – saúde e 

segurança; III – educação. § 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe 

que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Assim, devem 

os genitores comprometem-se a desempenhar o encargo de forma 

satisfatória, compartilhando a tomada de decisões acerca do menor 

Pactuou-se que a GUARDA dos menores será compartilhada, com 

residência fixa na casa da genitora. As visitas serão livres. Logo, 

considerando que estão resguardados os interesses do menor, não há 

razão para se opor quanto a este ponto do acordo. II.6 DO ACORDO 

REALIZADO Em relação ao que consta no acordo, não se verificam 

condições absurdas (a ponto de se prever o inadimplemento), mas 

especialmente não se observa desprezo ao direito à alimentação do 

menor. Por conta disso, a homologação é consequência natural e correta. 

III DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado 

pelas partes e referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO DE DARCI ANTONIO MADALÃO E 

KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES MADALÃO, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja KEITIANE BORGES MATOS RODRIGUES. Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora 

compitam às partes o pagamento das custas pro rata (art. 90, §2º, do 

CPC), suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, 

§3º, do CPC). DEIXA-SE de condenar as partes aos honorários 

advocatícios, considerando não ter havido angularização processual. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS No mais, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR as 

partes, via advogado; 2. CIENTIFICAR o Ministério Público; 3. Transitada em 

julgado, se nada for requerido: a. EXPEDIR Ofício ao Cartório respectivo 

para que proceda à devida averbação na Certidão de Casamento, 

inclusive quanto à questão do sobrenome (encaminhar a referida certidão 

juntamente com o ofício, BEM COMO CÓPIA DA INICIAL E SENTENÇA); b. 

Após, ARQUIVAR. Publicar. Intimar. Cumprir. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, ARQUIVAR os autos. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000629-75.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000633-15.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000732-82.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000731-97.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000724-08.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000765-72.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIANE PIVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000638-37.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE MACIEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000648-81.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000646-14.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000770-94.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000623-68.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000650-51.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE KNIESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000647-96.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000716-31.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI RIBEIRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000094-49.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000067-66.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000110-03.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE MARIA SCHNEIDER MULLER RIEDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000712-91.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REBONATO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000713-76.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CEZARIA DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000064-14.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000095-34.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA STOLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000725-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000105-78.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO REIS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000092-79.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PIRES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000114-40.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000628-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DO AMARAL CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000089-27.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELIO DO NASCIMENTO EUFRASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000050-30.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO QUERINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DESPACHO Vistos... Intimadas da decisão de suspensão, 

inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC, as partes 

permaneceram silentes, conforme pode ser visto nos autos. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. ADOTAR as providências vinculadas à suspensão 

(arquivamento provisório). Cumprir. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de 

Direito

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000074-88.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIO ELISIO GOMES (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA GOMES. (REQUERENTE)

LEANDRO ELIZIO GOMES (REQUERENTE)

ZENAIR ELISIO GOMES (REQUERENTE)

LIDIA VITORIA GOMES (REQUERENTE)

ZELIA VITORIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA BRAGA DO NASCIMENTO OAB - MT25245/O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000074-88.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO do(s) Advogado(s) 

dos Requerentes/Inventariante, para que no prazo legal, decline nos 

presentes autos o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) dos herdeiros MARIA APARECIDA GOMES e ONILDO ELISIO GOMES 

este último representado por seus filhos ELIEL, ELIANE e MARIA 

EDUARDA, a fim de possibilitar a identificação de eventuais obrigações 

constituídas em seu desfavor, conforme requerido pela PROCURADORIA 

DA FAZENDA NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no petitório de 

ID. 25185776 e ato ordinatório/certidão de ID. 30618966. DOM AQUINO, 24 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARLI RIBEIRO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-46.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VANICE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000135-46.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO das partes, através 

de seus procuradores, para que tomem ciência acerca do laudo médico 

pericial complementar de Id. 29372230, apresentado pelo Dr. Elder Rocha 

Lemos – Médico Perito - CRM 3151/MS, bem como, para, querendo, se 

manifestem no prazo legal (Art.477, §1º, CPC). DOM AQUINO, 24 de março 
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de 2020. (Assinado Digitalmente) ANIELLE ALVES MORAES EUGENIO 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 2200-31.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kennedy Weverton Aragão Oliveira, Marlon 

Fernando Pereira Campos, Bruno de Souza Santos, José Henrique 

Ferreira Neves Alves, Matheus Natan da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B, Valdelicy Maria Monteiro - OAB:24283-O/MT

 Código 62960DECISÃOTrata-se de pedido de revogação da prisão 

preventiva ou substituição da prisão por medida cautelar diversa 

formulado pela defesa de MATHEUS NATAN DA COSTA, preso em razão 

das práticas delituosas previstas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º – A, 

inciso I, do Código Penal.Ressai da ref. 96 pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa do denunciado MATHEUS NATAN DA 

COSTA, aduzindo, a ausência dos requisitos autorizadores para a 

manutenção da custódia cautelar, bem como requerendo a aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão.Por sua vez, o Ministério Público 

manifestou pelo indeferimento da revogação prisão cautelar do acusado, 

posto que permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão 

preventiva.É o relatório.Fundamento e Decido.(...) Indiscutível, portanto, a 

manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, 

calcada na gravidade concreta do delito, ante as informações do crime ter 

sido cometido mediante concurso de agentes (5), com premeditação 

prévia pois teriam passados 2 dias somente preparando o referido roubo, 

com restrição da liberdade das vítimas amarrando-as, com violência 

chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da 

utilização de arma de fogo. Por estas razões indefiro o pedido de 

revogação da prisão preventiva do Denunciado MATHEUS NATAN DA 

COSTA.Sem prejuízo, intime-se a douta causídica para que, no prazo legal, 

apresente a resposta à acusação do acusado.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE 

DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-76.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ALBERTO CALEGARI (REQUERENTE)

LUCIA HELENA DE LAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000618-76.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIA HELENA DE LAIA, 

JEAN ALBERTO CALEGARI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à fundamentação 

e dispositivo da sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes 

do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do 

processo, já que é dispensável a sua anuência, a teor do disposto no 

artigo 485, § 4º, do CPC, no caso em apreço, verifica-se que a parte ré 

não apresentou contestação até o presente momento. Pelo exposto, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P.R.I. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-69.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CHIELE (REQUERENTE)

ADELIRIO JOSE ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000612-69.2019.8.11.0034. REQUERENTE: ADELIRIO JOSE ASSMANN, 

JULIANA CHIELE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à fundamentação 

e dispositivo da sentença. A desistência da ação por parte do autor, antes 

do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a imediata extinção do 

processo, já que é dispensável a sua anuência, a teor do disposto no 

artigo 485, § 4º, do CPC, no caso em apreço, verifica-se que a parte ré 

não apresentou contestação até o presente momento. Pelo exposto, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Por consequência, 

REVOGO A LIMINAR retro concedida. Intime-se. P.R.I. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-55.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BATISTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Vistos e etc. Nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à 

fundamentação e dispositivo da sentença. A desistência da ação por 

parte do autor, antes do decurso do prazo de resposta do réu, impõe a 

imediata extinção do processo, já que é dispensável a sua anuência, a 

teor do disposto no artigo 485, § 4º, do CPC. Pelo exposto, nos termos do 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. sem custas e honorários. P.R.I. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-40.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA BATISTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000601-40.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARCIA CRISTINA BATISTA 

BUENO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos e etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta por Marcia Cristina Batista Bueno em desfavor de Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados. Verifica-se que em Id. 
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26538891, a parte Requerente formulou o pedido de desistência da 

presente ação. Realizada audiência em 02/12/2019, Id. 26731266, constou 

a ausência de ambas as partes, e de seus advogados, assim restando 

prejudicada a referida audiência, em razão do processo encontrar 

concluso para despacho, bem como pelo fato do pedido de desistência da 

ação formulado pela autora, no Id. 26538891. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Examinando os autos, vislumbra-se que realmente a parte 

autora manifestou-se no sentido de desistir da ação pelo fato de ter 

protocolado equivocadamente a presente ação, e assim pleiteou o pedido 

de desistência da ação, conforme consta no Id. 26538891. Considerando 

que consta nos autos o pedido de desistência, entendo por bem acolher o 

pedido formulado pela autora para julgar o extinto a presente ação. Diante 

do exposto, desnecessárias outras considerações, HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-07.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000545-07.2019.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta por Maria Auxiliadora de Souza em desfavor 

de Vivo S.A. – Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados. 

Verifica-se que em Id. 26546204, a parte Requerente formulou o pedido de 

desistência da presente ação. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Examinando os autos, vislumbra-se que realmente a parte autora 

manifestou-se no sentido de desistir da ação, conforme consta no Id. 

26546204. Por oportuno, convém explicitar, que nos juizados especiais 

não há que se falar em anuência da parte Requerida, mesmo após citada, 

para a desistência da demanda, porquanto a concordância do réu é 

desnecessária, nesse sentido, o Enunciado 90, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, preceitua in verbis: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo em 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária”. Diante do exposto, desnecessárias outras considerações, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000249-82.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMARINA DA CONCEICAO GOIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000249-82.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) Exequente: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. DOM 

AQUINO, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: EDVAN 

ALMEIDA TORRES 24/03/2020 14:22:01

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-69.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ASSUNCAO PANIAGUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDOBA FRUTO OAB - MT21244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000348-69.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ASSUNCAO PANIAGUA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze dias): a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua 

adequação e pertinência; b) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de 

direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-79.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIA LOPES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000067-79.2020.8.11.0093. AUTOR(A): 

CORNELIA LOPES DE MORAIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Com base na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e 

extrato da consulta de empréstimo consignado (Num. 28276469 - Pág. 1 e 

Num. 28276478 - Pág. 1) a indicar rendimentos compatíveis ao benefício 

pretendido, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. RECEBO A 

INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo 

jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Assim, anote-se a referida prioridade em todos os sistemas. A parte 

autora manifestou o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação. Entanto, por constituir ferramenta rápida e célere na solução 

de litígios, o Novo Código de Processo Civil estabelece que somente com a 

manifestação de vontade de ambas as partes a audiência de conciliação 

não será realizada, na previsão do inciso I, § 4º, do art. 334, daquele 

diploma legal. Cite-se e intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação. Possuindo ela interesse na realização de 

audiência de conciliação ou mediação, em observância ao disposto no 
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arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa 

Secretaria Judicial designar data para realização da sessão de conciliação 

conforme pauta disponível, bem como intimar ambas as partes para o 

respectivo comparecimento. Advirta-se à parte requerida de que, caso 

qualquer das partes não compareça ou, comparecendo, não haja 

autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da última 

sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. De outro 

lado, advirta-se ainda à parte requerida que, não possuindo interesse na 

realização de audiência de conciliação ou mediação, deverá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento da referida solenidade, nos termos do art. 335, 

inciso II, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-64.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIA LOPES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000068-64.2020.8.11.0093. AUTOR(A): 

CORNELIA LOPES DE MORAIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Com base na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física e 

extrato da consulta de empréstimo consignado (Num. 28277696 - Pág. 1 e 

Num. 28277697 - Pág. 1) a indicar rendimentos compatíveis ao benefício 

pretendido, DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. RECEBO A 

INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 319 e 

320 do NCPC. A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo 

jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Assim, anote-se a referida prioridade em todos os sistemas. A parte 

autora manifestou o desinteresse na realização da audiência de 

conciliação. Entanto, por constituir ferramenta rápida e célere na solução 

de litígios, o Novo Código de Processo Civil estabelece que somente com a 

manifestação de vontade de ambas as partes a audiência de conciliação 

não será realizada, na previsão do inciso I, § 4º, do art. 334, daquele 

diploma legal. Cite-se e intime-se a parte requerida para que, no prazo de 

10 (dez) dias, indique sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação. Possuindo ela interesse na realização de 

audiência de conciliação ou mediação, em observância ao disposto no 

arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa 

Secretaria Judicial designar data para realização da sessão de conciliação 

conforme pauta disponível, bem como intimar ambas as partes para o 

respectivo comparecimento. Advirta-se à parte requerida de que, caso 

qualquer das partes não compareça ou, comparecendo, não haja 

autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da audiência de conciliação ou de mediação ou da última 

sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena 

de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações 

da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. De outro 

lado, advirta-se ainda à parte requerida que, não possuindo interesse na 

realização de audiência de conciliação ou mediação, deverá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento da referida solenidade, nos termos do art. 335, 

inciso II, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz 

Natal, data da assinatura eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-79.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. O. A. (ESPÓLIO)

R. J. A. (REU)

C. L. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000122-82.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FERANDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR OAB - PR57792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestar acerca da Certidão Negativa id nº 24356558, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-17.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA OAB - MT24778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. S. N. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestar acerca da Certidão Negativa id 28461680, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-83.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GIEHL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE GUARANTA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000238-54.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

NIRCEU NICOLAU DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) para no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuarem o depósito da (s) diligência(s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000718-66.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DE DEUS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a Certidão Negativa de ID 25844403, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerida por meio de seus Advogados a fim de, querendo 

e no prazo de 05 dias, sobre ele se manifestar, bem como para efetuar o 

depósito da complementação de diligência no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito indicando o oficial de 

Justiça Cezar de Sousa Lima.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-63.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

SARANDI - CRESOL SARANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SCHERER OAB - RS75487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI REISDERFER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CARAZINHO RS 

(DEPRECANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio de seu advogado, para dar andamento no feito no prazo 

de 5 (cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-22.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA SILVA CARVALHO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ELIANE SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIZEUDA DA SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIZIER DA SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WILHASMAR DA SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NARA DA SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEUDIMAR DA SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO DE SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000723-88.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANI DE SOUZA (REQUERIDO)

BECHI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP (DEPRECANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio de seu advogado, para dar andamento no feito no prazo 

de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000491-76.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

PREVIMUNDO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVO 

MUNDO/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ROCHA SOARES OAB - MT26513/O (ADVOGADO(A))

SILVIO DA SILVA OAB - MT3685/A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte autora para 

que, em até 15 (quinze) dias, retire em Secretaria o pendrive referido na 

certidão de ID 24783656 e promova a juntada de tais arquivos em formato 

aceito pelo PJe, sob pena de preclusão, conforme decisão id 22867469.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-94.2019.8.11.0087
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS NETO (EXEQUENTE)

IRINEU MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

EVANILDO DE SOUZA NOBRES OAB - MT23699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT10366/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte autora, através de seus Advogados 

acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 30508288.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001033-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS NETO (EXEQUENTE)

IRINEU MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

EVANILDO DE SOUZA NOBRES OAB - MT23699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT10366/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito intimando a parte requerida, através de seu Advogado 

acerca da Sentença prolatada nos autos - ID 30508288.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001393-29.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR COSTA (EXECUTADO)

MARISALVA LOPES PIO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio de suas advogadas para no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuarem o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida 

a  G u i a  d e  p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VIEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora por meio de suas advogadas, para no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuarem o depósito da (s) diligência(s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-62.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CELIRA DOS SANTOS FURTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE MIRANDA NUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES FELICIANO DE DEUS NERY OAB - MT13849/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000867-62.2019.8.11.0087. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELIRA DOS 

SANTOS FURTUNATO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JAINE MIRANDA 

NUNES Vistos, etc. Trata-se de ação de rescisão de contrato ajuizada por 

Celira dos Santos Fortunato em face de Jaine Miranda Nunes. A parte 

requerida informou que as partes chegaram a um acordo, juntado aos 

autos às fls. 34/36 (ID 26265945). É o relatório necessário. Decido. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes ao 

contrato que ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente 

regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do 

exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Custas rateadas entre as partes, ficando a 

exigibilidade da parcela que cabe à parte autora suspensa, devido à 

concessão da gratuidade de justiça. Devido à transação, há isenção de 

eventuais custas complementares (art. 90, §2º, do CPC). Cada parte 

arcará com os honorários de seus patronos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, 

arquive-se o feito observando as formalidades legais. Guarantã do 

Norte/MT, 24 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-68.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente para manifestar acerca da petição ID 

21864590 e seguintes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-28.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMAR MASSOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DOMINGOS TAUFFER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2020 

às 12:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-79.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000432-88.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2020 

às 12:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-09.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MALHEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE DE MELO SANTOS (REQUERIDO)

PEDRO HENRIQUE DE MELO SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2020 

às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-13.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE ADRIANA BORTOLETI DA SILVA 03059148120 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2020 

às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-08.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO SOARES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARLOS MANOEL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/06/2020 

às 13:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000865-51.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000865-51.2019.8.11.0036. Nos termos do item 3 da Decisão ID, com 

fulcro no art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO a parte 

exequente via DJe, para que no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE 

nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão, 

observando-se o período suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e 

Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. GUIRATINGA, 24 de março de 2020 

KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: , 1520, Santa Maria Bertila, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-31.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CESAR CASTRO SILVA OAB - MT25700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000834-31.2019.8.11.0036 Em cumprimento a Decisão ID 26806608, 

considerando a Petição de Contestação de ID 28128725, com fulcro no art. 

9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO via DJe a parte autora via 

para réplica, no prazo de 10 (dez) dias, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. GUIRATINGA, 24 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E 

INFORMAÇÕES: , 1520, Santa Maria Bertila, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-75.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA Cer t i dão  de  Impu ls ionamento  Processo: 

1000122-75.2018.8.11.0036 Em cumprimento ao Despacho ID 17470685, 

considerando a Petição de Contestação de ID 24929816, com fulcro no art. 

9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO via DJe a parte autora via 

para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o período 

suspensivo da Resolução CNJ nº 313/2020 e Portaria nº 249 do 

Pres-CGJ-TJMT. GUIRATINGA, 24 de março de 2020 KELLVIN CESAR 

LOPES Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE GUIRATINGA E 

INFORMAÇÕES: , 1520, Santa Maria Bertila, GUIRATINGA - MT - CEP: 

78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30456 Nr: 297-96.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Souza, Odair José Gaspar de 

Souza, Públio Rodrigues dos Santos, Elton Messias da Silva, Carlos 

Ferreira Coimbra, Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14924/O, Isaías 

Campos Filho - OAB:2470-MT

 Processo nº 297-96.2012.811.0036
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Código: 30456

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de Ref. 95.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Rondonópolis para que aquele 

juízo deprecado realize a oitiva das testemunhas Marcos Antônio 

Benedito, Valdines Francisco Ferreira, bem como o Investigador de Polícia 

Ademar Moraes Bertolino, lotado na 1ª Delegacia de Polícia de 

Rondonópolis-MT.

 Após, ABRAR-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste quanto à devolução da carta precatória acostada em Ref. 100, 

indicando endereço atualizado da testemunha para sua oitiva.

Por fim, INTIMEM-SE os acusados, por meio de seus defensores, para que 

se manifestem quanto à certidão de Ref. 72, indicando endereço 

atualizado das testemunhas de defesa para suas oitivas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42529 Nr: 884-79.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gonçalves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, Rubson Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Isso posto, após a preclusão desta decisão, DETERMINO a expedição de 

certidão, acompanhada de cópia desta decisão, formalizando o título 

executivo em desfavor do Advogado Rubson Pereira Guimarães, OAB/MT 

18839/O, com a multa no valor de 10 (dez) salários mínimos de referência, 

para que se proceda a execução e REMETA para Procuradoria da 

Fazenda Estadual para que seja inscrita a multa como dívida ativa do 

Estado.

1) DETERMINO, ainda, a expedição de OFÍCIO, para o Presidente da Ordem 

dos Advogados do Brasil, da Seccional do Mato Grosso, relatando todo o 

fato para que o Douto Presidente avalie a conduta do Advogado Rubson 

Pereira Guimarães, OAB/MT 18839/O.

2) Por fim, DETERMINO que a secretaria INTIME NOVAMENTE o advogado, 

para que apresente a respectiva resposta à acusação em favor do réu, 

com URGÊNCIA.

3) Transcorrido o prazo legal sem a apresentação da resposta à 

acusação, voltem-me os autos conclusos para nomeação de defensor 

dativo.

Cumpra-se. Intima-se

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 23 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44911 Nr: 2125-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Tito Rosa, Cláudio Tito Costa, Jailson Francisco 

da Costa, Josiane Tito Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o referido pedido de expedição 

de ALVARÁ JUDICIAL, por consequência, extingo o presente feito com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, para isso:

1) EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial autorizando a PARTE 

REQUERENTE a retirar os valores do PIS depositado na caixa Econômica 

Federal, sob titularidade da de cujus Ana Ferreira Tito, CPF 

141.919.201-97, podendo zerar a conta.

2) Com o trânsito em julgado esta sentença e nada sendo requerido, 

CERTIFIQUE-SE o cartório, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova 

determinação.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 20/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39601 Nr: 43-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Alves dos Santos, Carlos Ramão 

Romero Jara, Denilson Richtic, Paulo Eduardo Lima de Oliveira, Pedro da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT, 

Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, 

Nylvan José da Silva - OAB:17.805-MT

 Desse modo, não reconheço a justifica apresentada como plausível e 

capaz de alterar o convencimento deste juízo na multa aplicada em 

decisão de Ref.257, vez que o Ministério Público acostou aos autos 

memoriais finais em face de todos os acusados neste processo, e, 

portanto, MANTENHO a multa aplicada ao advogado dos réus LUANA 

ALVES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA, Dr. NYLAN 

JOSÉ DA SILVA, OAB/MT 17.805.

1) Dando continuidade ao feito, INTIME-SE PELA DERRADEIRA VEZ o 

advogado, via DJe, NYLAN JOSÉ DA SILVA, OAB/MT 17.805, para que 

apresente os respectivos memoriais finais em favor dos réus LUANA 

ALVES DOS SANTOS, PAULO EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de ver majorada para 20 (vinte) salários mínimos 

de referência, a multa aplicada pela sua desídia na representação de seus 

clientes com e abandono da causa.

2) Transcorrido o prazo legal sem a apresentação dos memoriais finais, 

voltem-me os autos conclusos para nomeação de defensor dativo.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1640-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC.

 1) CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido:

2) INTIME-SE a parte autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, 
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conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

Quitadas às custas, providencie o cancelamento do arresto ou penhora se 

houver.

Não sendo efetuado o pagamento das custas, em conformidade com os 

Provimentos nº 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 

888/2014-DOF-CGJ, encaminhe-se ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT, através de ofício, os seguintes documentos, 

caso o valor das custas sejam inferiores a R$1.000,00 (mil reais):

(...) Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 20/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-67.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000118-67.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Aposentadoria por idade 

de Trabalhador Rural ajuizada por LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos já 

devidamente qualificados nos autos. Liminarmente, a parte requerente 

pugna pela concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para que seja concedido 

o beneficio previdenciário de aposentadoria por idade, em virtude de 

trabalho rural. Em suas razões, a parte requerente alega existem nos 

autos prova inequívoca quanto a verossimilhança de sua alegações, os 

quais comprovam sua qualidade de segurado, bem como o preenchimento 

do requisito mínimo de carência. Assim, vieram-me os autos conclusos. É 

o relato do necessário. Fundamento. A antecipação de tutela tem seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo.” Ao analisar, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do 

pedido liminar, pela ausência do “fumus boni iuris”, ou seja, 

verossimilhança das alegações. Assim, como primeiro requisitos para 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

encontra-se estampado, principalmente, no art. 48 da lei 8.210/91, in 

verbis: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1º Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. Além disso, faz-se necessário também o preenchimento do 

requisito da carência, ou seja, tempo necessário de efetivo exercício de 

atividade rural, cuja previsão legal, encontra-se no art. 25, inc. II, da Lei n. 

8.213/91: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime 

Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: (...) II - aposentadoria por idade, 

aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 

contribuições mensais.” Dessa forma, ao compulsar detidamente os autos, 

vislumbra-se que as únicas provas materiais idôneas a comprovar tempo 

de contribuição são as colecionadas sob Id. 30068590 e Id. 30069247, 

que, tão só, abarcam os períodos de 1983 a 1986. Já a declaração sob Id. 

30069253, em que usa para alegar a prestação de serviço rural pelo 

período de 2002 a 2017, além de não caracterizar documento idôneo, a 

corte Superior possui o entendimento de equipar-se a prova testemunhal, 

sem qualquer contraditório. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal 

Regional Federal da 1º Região é: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto 

contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de 

instrumento e manteve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela 

do benefício de aposentadoria por idade na condição de trabalhador rural. 

2. A Autarquia indeferiu o pedido na via administrativa, sob a alegação de 

que a autora não comprovou a incapacidade laborativa e a qualidade de 

segurada, respectivamente, às fls. 14 e 15 dos autos originários. 3. Não 

havendo prova material e testemunhal da condição de rurícola da parte 

autora, prescindível, nesse momento, qualquer elucubração acerca da 

incapacidade laboral. 4. Ainda que juntados documentos que, a princípio, 

podem ser considerados início de prova material, a prova testemunhal 

deverá, ainda, ser produzida pelo Juízo, em momento oportuno. 5. Não há 

nos autos prova suficiente do exercício da atividade rural da parte autora 

por todo o tempo mínimo de carência, inviável se torna a antecipação da 

tutela antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de 

um dos seus requisitos, qual seja, a verossimilhança da alegação. 6. De 

acordo com entendimento deste Tribunal, a condição de segurado especial 

- trabalhador rural por idade - será reconhecida mediante prova plena ou 

início razoável de prova material do exercício de atividade rural, 

corroborada por prova testemunhal. 7. Nessa situação deve-se aguardar 

a instrução do feito, com total privilégio da dialética processual, que só 

pode ser elidida por meio da produção da prova judicial. 8. Agravo interno 

improvido.”(TRF-1 - AGA: 00361323720134010000, Relator : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 27/11/2018) Portanto, o não acolhimento do 

pedido liminar é medida que se impõe, visto que no caso vertente, pelos 

argumentos e documentos atrelados, este Juízo não restou convencido da 

necessidade de concessão da medida liminar, devido a falta de 

preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”, isso é, a existência dos 

“elementos que evidenciem a probabilidade do direito”. Decido. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte 

autora na petição inicial. Dando prosseguimento ao feito: 1) DEFIRO o 

pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, por sua 

condição financeira atender ao art. 4°, da Lei 1.060/50. 2) CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo legal, apresente a 

contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial 3) Após, caso seja apresentada a defesa pelo INSS, 

INTIME-SE a parte autora para que, caso queira, ofereça a devida 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 23/03/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-96.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000043-96.2018.8.11.0036 Considerando a sentença ID 

17776676, bem como a petição ID 20024244, verifica-se que o patrono do 

autor já tomou ciência do teor da sentença. Sendo assim, nos termos do 

art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, INTIMO o patrono da parte 

requerida via DJe, para ciência do inteiro teor da Sentença, e requerer o 

que entender de direito, vide art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, 

observando-se o período suspensivo previsto na Resolução CNJ nº 

313/2020 e Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 23 de março 

de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - 

MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-59.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERMANDO ROSA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 8010283-59.2017.8.11.0036 Certifico e dou fé que, em analise a 

manifestação do requerido de ID 19658839 / 19658836, constatei que o 

processo realmente ainda não fora sentenciado, tratando-se, 

aparentemente, a decisão e intimações retro, de mero erro material 

passível de correção de ofício pelo juízo. Sendo assim, vide princípio do 

impulso oficial do art. 2º do CPC, bem como em razão da Contestação de 

ID 8161378, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-T, INTIMO 

o patrono da parte autora via DJe, para querendo, apresentar réplica à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão de 

direitos, observando-se o período suspensivo previsto na Resolução CNJ 

nº 313/2020 e Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Após o referido prazo, o 

feito deverá ser remetido concluso para apreciação do MMº Juiz. 

Guiratinga/MT, 23 de março de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 

1525, SANTA MARIA BERTILA, GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 

TELEFONE: (66) 34311387

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-40.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NOE LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORINO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0004221A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNES MOAB SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

JOÃO BOSCO BENGALA (REQUERIDO)

EDMUNDO FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

ROMILDO RODRIGUES BARBOSA (REQUERIDO)

CELMA REGINA DE O. MENDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1000049-40.2017.8.11.0036 Em cumprimento ao Despacho ID 

20309676, nos termos do art. 9º § 1º da Portaria 247-Pres-CGJ-TJMT, 

INTIMO o patrono da parte autora via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTE-SE em relação à petição de ID 15746520, sob pena de 

extinção, observando-se o período suspensivo previsto na Resolução CNJ 

nº 313/2020 e Portaria nº 249 do Pres-CGJ-TJMT. Guiratinga/MT, 23 de 

março de 2020 KELLVIN CESAR LOPES Técnico Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 1525, SANTA MARIA BERTILA, 

GUIRATINGA - MT - CEP: 78760-000 TELEFONE: (66) 34311387

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010016-24.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BELLO LEITE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

GUIRATINGA-VARA ÚNICA Processo nº 8010016-24.2016.8.11.0036 

Cumprimento de Sentença Despacho Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente, a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

da certidão de id 30611635, e requeira o que entender de direito, sob pena 

de extinção da presente fase de cumprimento de sentença. Guiratinga/MT, 

24/03/2020. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000097-62.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DHONE MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

1000097-62.2018.8.11.0036. REQUERENTE: MANOEL DIVINO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, DHONE MENDES PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO (Id. 19553659) opostos pela Parte Requerida em face da 

Sentença de Id. 18010280, alegando que nela houve erro e contradição, 

sob o argumento de que o decisum somente argui acerca de um caso 

sobre publicação de uma matéria e não sobre o acidente provocado por 

fios de alta tensão soltos. Assim, a parte embargante requer seja 

conhecido e provido os presentes embargos de declaração para reformar 

a parte dispositiva e motivação da sentença, conforme exposto nos 

tópicos acima. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Tal recurso merece PARCIAL PROVIMENTO. Em que pese o 

Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos 

os argumentos trazidos pela parte, tenho que o pedido de citação por 

oficial de justiça merece parcial deferimento, uma vez que, de fato, 

verifica-se a presença de erro material na sentença atacada. Ao 

compulsar detidamente os autos, ressai-se que se trata de uma demanda 

proposta pela parte requerente a fim de obter a devida indenização ante o 

acidente de transito sofrido pelo autor em decorrência da negligencia da 

concessionária de energia elétrica em não promover os devidos reparos 

nos cabos de alta tensão com o fito de evitar acidentes com terceiros. 

Logo, sobressai que o teor do fato in casu não possui qualquer vinculação 

com publicação de artigo. Contudo, apesar do erro material contido na 

sentença atacada, não vislumbro resultado diferente que não a 

procedência da presente ação. Dessa forma, ante a existência de um dos 

vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo parcial 

provimento destes Embargos de Declaração. Decido. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos de declaração, porém vislumbrando, tão só, alguns 

dos alegados vicios, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para 

CORRIGIR a sentença publicada sob Id. 18010280, passando-se a vigorar 

com os seguintes termos: “Vistos, etc. RELATÓRIO Dispensado nos 

termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. DAS PRELIMINARES 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1 RECLAMADA Afirma a reclamada não ser 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que 

não existir nos autos qualquer prova que impute a responsabilidade a 
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requerida 1. Contudo, A Constituição Federal em seu art. 37, § 6º dispõe 

acerca da teoria do risco administrativo, quando a responsabilidade é 

objetiva, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Assim, haja 

vista que a moradora da residência da frente para o poste com os fios 

soltos, entrou em contato com a requerida, e mesmo assim não realizou 

qualquer reparo, sendo por essa a responsabilidade em proceder aos 

reparos devidos, evidente a sua legitimidade passiva. DO VALOR DA 

CAUSA. O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a título de 

dano moral (indicação a menor ou por omissão), em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 39/FONAJE, 

remetendo à necessidade de correção, nos termos do art. 292, §3º, do 

mesmo Código, para o teto admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, 

o valor da causa em R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais), 

correspondente a 40 salários mínimos vigentes à data da distribuição da 

ação. Dessa feita, resta afastada a preliminar. Passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO 

POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, objetivando 

indenização moral ante o acidente causado pelos requeridos. Com a inicial, 

a parte autora juntou documentos que alega comprovar os fatos descritos 

na inicial. A requeridas foram devidamente citadas, porém apenas a 

primeira requerida compareceu a audiência conciliatória e apresentaou 

contestação, alegou a 1 Requerida ilegitimidade passiva, inexistência de 

dever de indenizar, ao final pediu a improcedência da ação. Já o 2 

Requerido não apresentou defesa, nem compareceu a audiência de 

conciliação. Replica apresentada, oportunidade em que a parte autora 

ratificou os termos constantes da inicial. A revelia está manifestada, tendo 

em vista que na Lei do Juizado Especial não basta apresentação da 

resposta em audiência ou no prazo designado para que sejam afastados 

seus efeitos. É necessário o comparecimento pessoal a todas as 

audiências, eis que o rigor da exigência de comparecimento pessoal das 

partes deve-se ao princípio maior do sistema, que é tentativa de 

conciliação, a todo momento, entre os litigantes. Assim, DECLARO a 

REVELIA da segunda reclamada, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. 

Em consequência reputo como verdadeiros os fatos alegados na inicial, 

pois, no caso em apreço, o contrário não resultou dos elementos 

constantes nos autos. A Requerente acostou aos autos provas 

suficientes a comprovar o alegado, demonstrou a existência do fato que 

ensejou seu acidente por culpa dos requeridos. Ademais, Código Civil de 

2002, em seu artigo 186, prevê a reparação do dano exclusivamente 

moral: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Destarte, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido 

inaugural, para a) REJEIÇÃO DA PRELIMINARES arguidas pelas 

reclamadas; b) condenar as reclamadas, a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Rondonópolis/MT, 20 de 

fevereiro de 2019. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito” Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 23/03/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-06.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNA SILVA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000049-06.2018.8.11.0036 Sentença. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO proposta por SUZANNA 

SILVA DE AQUINO, já qualificada nos autos, em face de DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA, também já qualificado. Conforme petição de 

ID 19900738, a parte autora manifestou-se pela desistência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Tratando-se o 

presente de direito disponível, do qual se admite livre desistência das 

partes, e estando a parte autora, autorizada a desistir da ação, possível 

se faz a extinção do feito. Importante observar que neste caso se torna 

desnecessária a intimação pessoal da parte requerida para que se 

manifeste sobre o pedido de desistência, pois é de trivial sabença que a 

necessidade do consentimento da parte requerida para a homologação da 

desistência, somente é necessário quando a parte é devidamente citada 

do processo e apresenta a contestação (art. 485, §4º CPC), o que ainda 

não havia ocorrido no presente feito. Decido. Isso posto, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, requerido expressamente pela 

parte autora e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. DEIXO de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará a serventia, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente de 

nova determinação. P. I. C. Às providências. Guiratinga/MT, 24 de março 

de 2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-55.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. M. -. M. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000068-55.2020.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) , ADVOGADO da Parte Autora, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da inicial, de modo a 

DETERMINAR que à parte requerente ajuste o valor da causa ao proveito 

econômico pretendido, nos moldes retro expendidos, bem como proceda 

com a complementação das custas e taxa judiciárias, com base no valor 

corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Inteligência dos 

artigos 291, 292, 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil, consoante determinado na decisão proferida no 

ID. 30234272. ITAÚBA, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 24/03/2020 

08:52:34

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000220-40.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLIDES TADEU ASTRISSI JUNIOR (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000220-40.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da Parte Autora, para ciência 

da sentença proferida nos autos no ID 28474150, parcialmente, adiante 

transcrita: (...) 1) Ante o exposto, para que produza os seus efeitos, 
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HOMOLOGO a desistência da presente ação, por consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 2) Ante a homologação da 

desistência, REVOGO a liminar outrora concedida pela r. decisão de Id. n.º 

20709067. RECOLHA-SE o mandado de busca e apreensão. 3) CONDENO 

a parte requerente ao pagamento das custas e das despesas 

processuais.4) SEM condenação em honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de litigiosidade.(...) ITAÚBA, 24 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 

24/03/2020 09:00:46

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000073-77.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX AMORIM UCHOA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000073-77.2020.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.207 ambos da CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar 

o advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do ato deprecado, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências, 

sob pena de devolução da missiva independente de cumprimento. ITAÚBA, 

24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA 

VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 24/03/2020 09:12:18

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000692-41.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. D. C. D. A. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo n. 1000692-41.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.209 da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da Parte Autora que, no prazo 

de 15 dias, ajuste o valor da causa ao proveito econômico pretendido, 

devendo indicar o valor da causa de acordo com o valor de mercado de 

cada hectare ou alqueire que pretende ver suspenso a reintegração na 

presente ação, nos moldes retro expendidos, bem como proceda com a 

complementação das custas e taxa judiciárias, com base no valor 

corrigido da causa, sob pena de indeferimento da inicial. Inteligência dos 

artigos 291, 292, 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil, nos termos da decisão proferida no ID. 

28964446. ITAÚBA, 24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

IOLANDA VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 24/03/2020 13:42:05

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000049-49.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA FACCIO (REQUERIDO)

PLINIO IVO FACCIO FILHO (REQUERIDO)

VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000049-49.2020.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 

1.207 ambos da CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar 

o advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do ato deprecado, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências, 

sob pena de devolução da missiva independente de cumprimento. ITAÚBA, 

24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA 

VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 24/03/2020 13:50:09

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-28.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MADELONGO MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JOVANE DALSOQUIO OAB - MT0010289A (ADVOGADO(A))

IRINEU ROVEDA JUNIOR OAB - MT0005688S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGEU KONECHEFF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR NARDIN OAB - MT9511-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000570-28.2019.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO: Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 282, VI e 

1.207 ambos da CNGC, impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar 

o advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do ato deprecado, conforme disposto no Provimento 

nº07/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante de pagamento 

acompanhado da respectiva guia. Salienta-se que a guia deve ser 

preenchida acessando o site www.tjmt.jus.br-serviços-guias-diligências, 

sob pena de devolução da missiva independente de cumprimento. ITAÚBA, 

24 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: IOLANDA 

VALCLERIA ALVES DE ANHAIA OLIVEIRA 24/03/2020 15:04:02

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-31.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

KAIK FERNANDO POLACI SOUZA (AUTOR)

SANDRA LIMIRA DA FE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS OAB - MG99426 (ADVOGADO(A))

BEATRIZ FATIMA FRANCO OAB - MG175495 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000089-31.2020.8.11.0096 POLO ATIVO:SANDRA LIMIRA 

DA FE e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BEATRIZ FATIMA 

FRANCO, GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação - Itaúba Data: 08/05/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, 

ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 . 24 de março de 2020 (Assinado 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-02.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

8009999-02.2016.8.11.0096. REQUERENTE: CREUSA REGINA RIBEIRO 

DOS SANTOS, CILSO PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. DECIDO. Trata-se de embargos de declaração aviado no Id. 

n.º 24757175 pela OI S/A., em face da r. sentença prolatada no Id. nº 

20828912. Alegado que a r. sentença é omissa, visto que não indicou o 

índice de atualização monetária, bem como a data de incidência de juros e 

atualização 1) Tendo em vista que os embargos de declaração foram 

opostos no prazo legal, RECEBO-OS para análise, a teor do artigo 1.022, 

inciso I e II, do Código de Processo Civil. De antemão, importante enfatizar 

que os embargos de declaração, têm como precípua finalidade 

complementar decisões e sentenças, integrando-as para fim de suprimir 

omissão, obscuridade, contradição e erro material. Decisão omissa é 

aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos requeridos pelas partes; 

ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria de ordem pública. Por 

outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, quanto a 

sua redação, deixando dúvidas quanto a sua substância. A contradição 

por sua vez é aquela em que a decisão trata de duas ou mais conjecturas 

incompatíveis. Já o erro material caracteriza-se por erros não afetos ao 

conteúdo decisório da sentença, apenas no que se diz respeito aos dados 

dela, como por exemplo, qualificação das partes. Sustentado pelo 

embargante, que existe na r. sentença omissão por não ter indicado o 

índice de correção monetária e data da sua incidência, o que não se 

vislumbra no presente feito, conforme se extrai do dispositivo da r. 

sentença, abaixo transcrito: “Posto isso, desnecessários outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido da exordial, apenas para CONDENAR 

a Requerida a RESTITUIR o valor de R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso pelo INPC. 

Sem custas e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado”. Assim, verifico que ficou consignado no dispositivo que a 

restituição dos valores concedida “deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso pelo INPC”, devidamente claro a data de incidência de juros 

e atualização monetária, bem como o seu quantum, haja vista que indicou 

a incidência de juros legais, sendo obviamente aquele previsto na Lei, no 

percentual de 1% ao mês, conforme prevê o artigo 406 do Código Civil 

interpretado em conjunto com o artigo 161, § 1.º do Código Tributário 

Nacional. Nesse passo, a questão que envolve erro ou acerto do Juízo 

sobre a apreciação do pedido, deve ser vindicada pelo recurso singular 

adequado, sob pena deste juízo se tornar revisor das suas próprias 

decisões, conforme entendimento sedimentado pelos tribunais, 

destacando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo 

transcrito, com destaques em negrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015). Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com 

que foi aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na 

hipótese, está se permitindo critério de valoração probante, e não de 

antagonismo no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise 

de eventual error in judicando, possibilidade não albergada pelos 

embargos de declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 03.03.2011, DJe 17.03.2011). Portanto, qualquer irresignação do 

interessado em relação a r. sentença prolatada deve ser objeto de 

recurso cabível à espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. 2) Isto posto, RECEBO os presentes e tempestivos 

embargos declaratórios, preenchidos os demais pressupostos recursais, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, uma vez que não há omissão, obscuridade 

ou contrariedade na r. sentença de Id. n.º 20828912, de modo a 

MANTÊ-LA nos termos tais quais estão lançados. 3) CUMPRA-SE 

integralmente a r. sentença de Id. n,º 20828912. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-91.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000096-91.2018.8.11.0096. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

SOUZA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a 

teor do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Trata-se de 

embargos de declaração aviado no Id. n.º 24677098 pela OI MÓVEL S/A., 

em face da r. sentença prolatada no Id. nº 20772845. Alegado que a r. 

sentença é omissa, visto que aplicou a súmula 385 STJ, ante a existência 

de negativações anteriores em nome da parte requerente, não tendo que 

se falar em dano moral indenizável. Contrarrazões aos embargos de 

declaração apresentada no Id. n.º 26645473, pugnando a parte 

requerente pela improcedência dos embargos de declaração, haja vista a 

inexistência de omissão. 1) Tendo em vista que os embargos de 

declaração foram opostos no prazo legal, RECEBO-OS para análise, a teor 

do artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil. De antemão, 

importante enfatizar que os embargos de declaração, têm como precípua 

finalidade complementar decisões e sentenças, integrando-as para fim de 

suprimir omissão, obscuridade, contradição e erro material. Decisão 

omissa é aquela que deixa de analisar um ou mais pedidos requeridos 

pelas partes; ou deixa o juízo de se pronunciar sobre matéria de ordem 

pública. Por outro lado, a obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, 

quanto a sua redação, deixando dúvidas quanto a sua substância. A 

contradição por sua vez é aquela em que a decisão trata de duas ou mais 

conjecturas incompatíveis. Já o erro material caracteriza-se por erros não 

afetos ao conteúdo decisório da sentença, apenas no que se diz respeito 

aos dados dela, como por exemplo, qualificação das partes. Sustentado 

pelo embargante, que existe na r. sentença omissão por não ter sido 

aplicado a súmula 385 do STJ, o que não se vislumbra no caso em tela, de 

modo que pretende ver modificado a condenação em danos morais, ou 

seja, pretende reformar a r. sentença, fim para o qual não se destina os 

embargos de declaração. De todo modo, na r. sentença n.º 20772845 foi 

devidamente indicado que a condenação em danos morais se deu pelo 

fato de que as restrições em nome da parte requerente estão sendo 

devidamente discutidas neste juízo, de modo que não se tem, ao menos 

por ora, afirmação de que as inscrições realizadas nos cadastros de 

proteção ao crédito são legitimas. Nesse passo, a questão que envolve 

erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do pedido, deve ser vindicada 

pelo recurso singular adequado, sob pena deste juízo se tornar revisor 

das suas próprias decisões, conforme entendimento sedimentado pelos 

tribunais, destacando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

abaixo transcrito, com destaques em negrito: “PROCESSUAL CIVIL. 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão de reformar o julgado 

não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade 

ou erro material contidas no art. 535 do CPC, razão pela qual inviável o seu 

exame em sede de embargos de declaração. 2. No caso, não se constata 

nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma 

vez ausente a contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que 

a contradição revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um 

mesmo julgado. Impende salientar que os recorrentes apontam contradição 

do feito embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a 

respaldar a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015). Ademais, “também não se cogita contradição da decisão com 

que foi aferido no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na 

hipótese, está se permitindo critério de valoração probante, e não de 

antagonismo no conteúdo decisório – situação que se encarta em análise 

de eventual error in judicando, possibilidade não albergada pelos 

embargos de declaração“ (STJ, Resp 1099820/SP, 3ª T., rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 03.03.2011, DJe 17.03.2011). Portanto, qualquer irresignação do 

interessado em relação a r. sentença prolatada deve ser objeto de 

recurso cabível à espécie, uma vez que a via ora eleita não se mostra 

adequada para tanto. 2) Isto posto, RECEBO os presentes e tempestivos 

embargos declaratórios, preenchidos os demais pressupostos recursais, 

JULGO-OS IMPROCEDENTES, uma vez que não há omissão, obscuridade 

ou contrariedade na r. sentença de Id. n.º 20772845, de modo a 

MANTÊ-LA nos termos tais quais estão lançados. 3) CUMPRA-SE 

integralmente a r. sentença de Id. n,º 20772845. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e 

CITAÇÃO. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000694-24.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MERCINDO BENEDITO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000749-72.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUPERCINDA VIEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - 

MT25453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de INTIMAR as partes para que, no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000780-92.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ARCINDA CARVALHO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000846-72.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RUFINO RODRIGUES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-16.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR MARTINS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-69.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-87.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DANIEL VELASCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000545-28.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ROMISSE AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39188 Nr: 1173-73.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Simarelli, Odila Aparecida Waittz 

Simarelli, Espólio de Cimarelli Sobrinho e Lídia Zanichelli Cimarelli, Edneia 

Aparecida Simarelli Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Rodrigues Ferrasin 

- OAB:234.146 OAB/SP, André Marcos Campedelli - OAB:99.191 

OAB/SP, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:71424, Fernanda Andrade 

Gualano - OAB:304.268 OAB/SP, Priscylla Ghiringhelli Sant'Anna 

Ferrasin - OAB:242.906 OAB/SP

 Vistos.

Diante da ratificação dos valores atribuídos a título de honorários para 

realização dos trabalhos periciais (ref.72), e, das objeções apresentadas 

pelas partes quanto ao valor da perícia (ref.76/77), determino que:

Frente a ausência de fundamento quanto às objeções aos valores 

atribuídos para realização da perícia, INTIME-SE pela derradeira vez a 

parte interessada, para que no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento de pelo menos 50% dos honorários para início imediato da 

perícia ou manifeste o desinteresse em sua realização.

Exaurido o prazo acima, sem manifestação, presumir-se-á que a parte 

desistiu da perícia.

Havendo o pagamento, proceda a secretaria a vinculação dos valores aos 

autos, bem como, INTIME-SE o perito para no prazo de até 48 horas dar 

inicio a perícia, bem como, fornecer os dados bancários para realização 

do alvará, que neste ato fica deferido sua expedição.

Informo que, com a apresentação do laudo respectivo, intime-se a parte 

para pagamento do remanescente. Após, vincule-se e expeça o alvará 

para levantamento.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expeça o necessário.

Itiquira, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 59792 Nr: 2486-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Vieira Moraes, Carlos Rafael 

Santos de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5.391/MT, 

RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14.278 - MT

 (...)JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação(...), CONDENO CLEBER 

LUIZ VIEIRA MORAES, antes qualificado, pela prática das condutas ilícita 

de TRÁFICO DE DROGAS e DESOBIDIÊNCIA (...). Ademais, CONDENO 

CARLOS RAFAEL SANTOS DE MELO, antes qualificado, pela prática das 

condutas ilícita de TRÁFICO DE DROGAS e DESOBIDIÊNCIA (...) fixando em 

definitivo a pena privativa de liberdade que restam cumprir em:Para o 

denunciado Cleber Luiz Vieira Moraes: 03 (três) anos e 14 (quatorze) dias 

de reclusão.Para o denunciado Carlos Rafael Santos de Melo: 02 (dois) 

anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.(...) fixo o 

regime aberto parar o início de cumprimento das penas. (...) a pena 

privativa de liberdade ora aplicada não pode ser substituída, em face do 

não cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código 

Penal, (...) Concedo o direito dos réus de recorrer em liberdade, tendo em 

vista o regime inicial fixado, no entanto fixo as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:I - comparecimento bimestral em juízo, no 

prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 

atividades;II - proibição de ausentar-se da Comarca sem prévio aviso;III - 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.Declaro a 

perda do cargo do denunciado CLEBER LUIZ VIEIRA MORAES, efeito da 

pena previsto no art. 92, I, do CP, uma vez que o réu se utilizou da 

condição de policial militar a fim de tentar facilitar o crime de tráfico de 

drogas, apresentando-se como policial militar quando foi abordado, bem 

como a pena aplicada supera 01 ano. Oficie-se a Corregedoria da Polícia 

Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.Expeçam-se os respetivos 

ALVARÁS DE SOLTURA em favor de CLEBER LUIZ VIEIRA MORAES e 

CARLOS RAFAEL SANTOS MELO, devendo ser imediatamente soltos, 

salvo se por outro motivo estiverem presos,(...) bem como o Oficial de 

Justiça perguntar se desejam recorrer.(...). Autorizo, após o trânsito em 

julgado, a incineração da droga apreendida (...). Declaro após o trânsito 

em julgado a perda dos bens apreendidos em favor da União (...)

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000808-97.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

K. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - RO3598 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 28/01/2020 Hora: 14:00 . Jauru/MT, 7 de janeiro de 2020. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-14.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RITA GONCALVES DE ABREU DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 
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VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 14/10/2019 Hora: 14:30 . Jauru/MT,·15 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37262 Nr: 1006-93.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRÍAM CORREIA DA COSTA - 

OAB:6361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO que a parte requerente apresentou recurso de apelação 

na ref.: 153 dos autos, sendo o referido recurso é TEMPESTIVO, assim, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte requerida, mediante remessa dos autos para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões ao 

recurso interposto.

2. Na sequência, apresentadas ou não as contrarrazões, REMETO os 

autos ao setor de expedição para confecção de oficio com a finalidade de 

encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para análise do recurso.

 Jauru, 23 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43093 Nr: 376-66.2017.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdEdFD, FMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR as partes para que fiquem cientes do retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para, querendo, se manifestem requerendo 

o que entender pertinente.

Jauru, 23 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000145-51.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CARNEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000145-51.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MARCOS 

MANOEL DA SILVA REQUERIDO: MARIA CARNEIRO DA SILVA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS MANOEL 

DA SILVA em face de MARIA CARNEIRO DA SILVA. Partes qualificadas 

no feito. Este juízo, no ID 18966666, deferindo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, indeferiu a tutela vindicada e designou 

audiência de entrevista. Na solenidade (ID 19484603), foi deferida a 

curatela provisória e o requerente nomeado curador provisório. Ainda, 

restou determinada a realização de pericia pela equipe multidisciplinar 

vinculada ao juízo. Relatório psicológico e estudo social no ID 24270638. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Infere-se dos 

autos que a tentativa de intimação da parte demandante para assinatura 

do termo de curatela provisória restou inexitosa (ID 21391348). Igualmente, 

verifica-se que o advogado da parte autora, devidamente intimado (ID 

22371783), quedou-se inerte (ID 231343610). Pois bem. Vislumbro que, na 

situação em tela, integra o polo ativo da demanda o curatelando MARCOS 

MANOEL DA SILVA e a curatelada MARIA CARNEIRO DA SILVA. Destarte, 

ante a ausência de Defensoria Pública atuante nesta Comarca, em 

atenção à documentação de ID 18949482, considerando que tal medida 

ainda não fora tomada, DETERMINO a habilitação do Dr. Arles Dias Silva - 

OAB/MT 15764/O para patrocinar os interesses da curatelada, MARIA 

CARNEIRO DA SILVA, devendo ser intimado para manifestar, sendo que, 

em caso de aceitação, deverá acompanhar o andamento dos autos e 

atender aos chamados processuais. Os honorários serão fixados ao final 

do processo ou em momento oportuno, ocasião em que o escrivão deverá 

lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado 

com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, assinar o termo de curatela provisória, bem como 

manifestar acerca do carreado ao ID 24270638. Após, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário. Às providências. Jauru – MT, 24 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000245-06.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RUFINO NETO (LITISCONSORTE)

J RUFINO NETO - ME (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000245-06.2019.8.11.0047. LITISCONSORTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT LITISCONSORTE: 

J RUFINO NETO - ME, JOAQUIM RUFINO NETO Vistos etc. Cuida-se de 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – 
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SICREDI NOROESTE-MT em face de J. RUFINO NETO ME e JOAQUIM 

RUFINO NETO. Partes qualificadas no feito. A parte credora, no ID 

27659345, postula a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome dos 

executados, através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, assim como a 

expedição de certidão de débito para realização de protesto e a expedição 

de ofício endereçado ao SERASAJUD. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. DECIDO. Da análise do presente encarte, verifica-se que os 

executados foram citados (ID 21353134), mas deixaram transcorrer o 

prazo para manifestação (ID 22738022). Ainda, infere-se que a tentativa 

de constrição de valores via BACENJUD restou inexitosa (ID 26430929). 

Pois bem. A expedição de ofício à Receita Federal com o objetivo de 

investigar a existência de bens que possam garantir a execução só se 

justifica na hipótese de ter o exequente esgotado os meios dos quais 

dispõe para localizar bens do devedor, conforme entendimento 

jurisprudencial colacionado: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

INFOJUD. REQUISITOS. 1. Considerando que a utilização desse sistema de 

consulta implica a quebra do sigilo fiscal, imprescindível que o exequente 

tenha utilizado previamente os demais meios para a localização de bens 

do executado. Precedentes. 2. No caso, não foram esgotadas diligências, 

devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido. (TRF-4 - AG: 

50423301120194040000 5042330-11.2019.4.04.0000, Relator: MARINA 

VASQUES DUARTE, Data de Julgamento: 18/02/2020, SEGUNDA TURMA) 

(Grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO 

DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL REQUISITANDO A 

DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA 

EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. 

O sigilo fiscal, conquanto constitucionalmente assegurado, não é absoluto, 

podendo ser relativizado quando ultrapassados limites que lhes são 

inerentes. Em se tratando de execução fiscal, há entendimento 

sedimentado desta Corte, albergado por reiteradas decisões do E. STJ, no 

sentido de que, esgotados, sem êxito, os meios ordinariamente disponíveis 

para localização de bens do devedor, tal qual a hipótese dos autos, 

possível a quebra do sigilo fiscal, mediante expedição de ofício à Receita 

Federal. 2. Assim, uma vez esgotadas as diligências na busca de bens 

passíveis de penhora e não tendo o exequente logrado êxito, cabível a 

interferência do Judiciário para determinar a expedição de ofício à Receita 

Federal, fins de obtenção da Declaração de Operações Imobiliárias. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70081429920, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 06/05/2019). (TJ-RS - AI: 

70081429920 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 

06/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 07/05/2019) (Grifo nosso). Desse modo, diante do pedido de 

realização de bloqueio por meio do sistema RENAJUD, necessário que a 

análise do pleito pela pesquisa via INFOJUD seja postergada para momento 

posterior. Nesse prisma, DEFIRO o pugnado pela parte exequente e 

determino a pesquisa de veículos em nome de J. RUFINO NETO ME, CNPJ 

nº 13.606.386/0001-21 (ID 20293588), e JOAQUIM RUFINO NETO, CPF nº 

632.823.721-91 (ID 20293588), via SISTEMA RENAJUD. Aportando as 

informações ao presente feito, intime-se o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jauru – MT, 24 de março de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53094 Nr: 826-38.2019.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto de Oliveira, Luciana Rufino de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA R. N. DE MOURA - OAB:

 Certifico que nesta data procedo a intimação da doutra causidica, Dra. 

Katia R. N. de Moura de todo teor dar. Sentença proferida nos autos, 

conforme a seguir: Tendo em vista a nomeação para o ato (Ref. 22), e 

porque ainda não feito na sentença que homologou a transação, FIXO os 

honorários advocatícios em favor da Dra. Kátya Regina Novak de Moura, 

OAB-MT n. 15.989, em 0,5 URH, conforme item 1.1 da Tabela XXIV, 

OAB/MT.

Expeça-se a competente certidão da dívida em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a).

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51412 Nr: 2773-64.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Saldanha Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO F. RIBEIRO - 

OAB:

 NESTAdata procedo a intimação do douto causidico MARCO AURELIO F. 

RIBEIRO de todo teor da r. senentença proferida nos autos.via Dje.Ante o 

exposto, nos termos do art. 76, e ss., c/c art. 84, parágrafo único, da Lei 

n. 9099/95, declaro extinta da punibilidade de CÉSAR SALDANHA 

CARNEIRO.

Certifique-se a Secretaria que não constará para os fins de antecedentes 

criminais, somente para vedar o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) 

anos (LJE, § 4º, art. 76).

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, proceda-se às devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-85.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL DA FONSECA SATIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000037-85.2020.8.11.0047. AUTOR: LUIZ MIGUEL DA FONSECA SATIL 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório. Trata-se de 

reclamação proposta por LUIZ MIGUEL FONSECA SATIL em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. A controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que desconhece o débito no valor 

de R$405,04(quatrocentos e cinco reais e quatro centavos) na qual 

ensejou a negativação. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. Ausência de Prova Mínima Rejeito a preliminar 

suscitada pela Reclamada, vez que no presente caso, o comprovante de 

negativação acostado pela parte autora, é prova mínima suficiente a 

amparar o pedido inicial. Ausência de Documento Indispensável para a 

Propositura da Demanda - Consulta Extraída do Balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte autora é suficiente 

para o deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 
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partes e o consequente débito. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) 

declarar a nulidade do contrato objeto da lide, bem como a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 405,04(quatrocentos e cinco reais e quatro 

centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora 

de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção 

monetária (INPC), a partir do arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-43.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARQUES LEMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000831-43.2019.8.11.0047. REQUERENTE: OSMARQUES LEMES DA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta 

por OSMARQUES LEMES DA CUNHA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, objetivando declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar 

arguida pela reclamada. - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – ausência de 

extrato oficial do SPC ou SERASA, e comprovante de endereço no nome 

do autor. Os documentos acostados pela parte Reclamante são 

suficientes para a análise da demanda. Indefiro a preliminar. Ultrapassada 

a preliminar, passo ao exame do mérito. A parte Reclamante propôs a 

presente ação objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem 

como ser ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão 

da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma 

indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que não manteve 

relação comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência de danos morais, visto que a inserção do nome do 

Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de forma regular 

em decorrência da utilização de seus serviços, (cartão de credito) e o não 

adimplemento de faturas, pugnando assim pela improcedência dos pedidos 

da inicial. Pois bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que a 

apresentação tão somente de faturas não se prestam à comprovar a 

relação jurídica entre as partes e o consequente débito. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Desta forma, o dano decorrente da má prestação do 

serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação 

indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$202,08 (duzentos e dois 

reais oito centavos) objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada a pagar 

o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento 

danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 
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9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-43.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000001-43.2020.8.11.0047. REQUERENTE: ELCIO RODRIGUES BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois 

bem. Trata-se de reclamação proposta por ELCIO RODRIGUES BATISTA 

em desfavor de VIVO S/A -TELEFONICA BRASIL S/A a parte reclamante 

pleiteia declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos 

morais. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, 

passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, visando 

compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a 

cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada requereu a improcedência da demanda, 

oportunidade em que juntou documentos, (tela de cadastro, tela de debito, 

tela de endereço, histórico de pagamento, faturas e contrato devidamente 

assinado), em que se alega a existência de relação jurídica entre as 

partes e consequente débito. A parte reclamante apresentou impugnação, 

nesta feita relata que caso não seja levado em consideração os fatos 

relatados na impugnação requer a extinção do processo, em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica. No presente, indefiro o pedido de 

perícia, vez que a assinatura constante no contrato não diverge das 

demais presentes nos autos. Pois bem, analisando o conteúdo fático que 

envolve a questão, verifico que razão não assiste a parte autora, pois, 

embora não negue a relação jurídica, não apresenta qualquer 

comprovante de pagamento. Portanto, tenho que a prova produzida em 

contestação demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Assim, a empresa 

Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

Do Pedido Contraposto Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, bem como, diante da 

ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no valor de 

R$185,84(cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Assim 

sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e 

procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por tais considerações, 

e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

via de consequência; 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto 

no valor de R$185,84(cento e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos) corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês,ambos, a partir do vencimento; 2- Opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. 

da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50677 Nr: 562-18.2019.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA, 

ANDERSON CREMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIELY GON ÇALVES DA 

CUNHA - OAB:22310/0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O, 

VALMIRO ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Everton Figueiredo de Moura, devidamente qualificado nos autos, ao 

argumento de que ausentes os requisitos da prisão preventiva, não 

havendo motivos para continuar preso, bem como declara excesso de 

prazo.

Instado a se manifestar o membro do Ministério Público com atribuição 

local, pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa do réu 

e, consequentemente pugna por vista dos autos para apresentação de 

alegações finais.

É o relatório. Decido.

2.Não merece acolhimento o pedido defensivo.

Pois bem. Ao compulsar os autos, verifico que não houve qualquer 

alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação 

cautelar do réu. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre 

outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não 

prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, 

restando, desse modo, remanescentes os pressupostos da prisão 

preventiva a fim de justificar a segregação do acusado, notadamente 

pelos indícios de autoria e prova de materialidade.

 Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica 

"rebus sic stantibus" da prisão cautelar, que apenas merece aplicação 

nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou 

a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem 

hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a 

necessidade de garantir a ordem pública.

O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer 

mudança fático-jurídica a beneficiar o réu com a liberdade.

Ademais, convém esclarecer que o réu não colacionou nos autos 

qualquer prova que modifique o quadro fático que determinou sua prisão, 

bem como, não esboça motivo plausível e concreto para sua revogação, 

assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.

Ademais, verifica-se ainda que o réu detém diversos procedimentos 

criminais, conforme informações obtidas em consulta ao Sistema Apolo e 
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ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42988 Nr: 796-34.2018.811.0048

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA SALES, KARLA RAFAELA 

ROSA DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O, Wélida de Lima Silva - OAB:26226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida na Portaria-Conjunta nº. 

249/2020-TJ, datado de 18/03/2020, tenho por bem cancelar/suspender a 

audiência ora designada.

2. Após, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias fixado na referida portaria, 

voltem-me os autos conclusos para deliberações pertinentes.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS (REQUERIDO)

ANGELA BENEDITA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, procedo a intimação dos advogados das partes 

para comparecerem na audiência de conciliação designada para a data 

27/11/2018 às 15:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS (REQUERIDO)

ANGELA BENEDITA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que intimo a advogada para tomar ciência do embargo de 

declaração e dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86720 Nr: 143-66.2020.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, ambos do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva de ALEX DE SOUZA 

BUENO, mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas:

a) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas 

atividades;

 b) manter o endereço atualizado nos autos;

c) proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima e seus 

familiares;

d) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens 

de celular (whatsapp, torpedo, sms, facebook, instagram, tiktok, linkedin);

e) proibição de se aproximar da vítima no limite de 200 metros;

f) implantação de monitoramento eletrônico pelo período de 6 (seis) meses, 

visando averiguar sua conduta neste tempo, sendo que após o lapso 

temporal, poderá este Juízo optar pela continuidade do uso do 

monitoramento, retirada definitiva do equipamento ou retorno a custodia 

prisional;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE ALEX DE SOUZA 

BUENO, salvo se por outro motivo estiver preso.

INTIME-SE a vítima sobre a referida decisão, noticiando-lhe a soltura do 

agressor bem como a concessão das medidas de proteção em seu favor.

No mais, considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), instituídas pela Portaria Conjunta n. 

249/2020, de 18 de março de 2020, do Poder Judiciário Mato-Grossense, 

notadamente o §4º do artigo 2º da referida Portaria, o qual consigna que 

“não serão realizadas as audiências de qualquer natureza (...)”, 

POSTERGO o agendamento da audiência correlata nos presentes autos 

para tão logo expirado o prazo de aplicação das medidas preventivas.

Atente-se a Secretaria Judiciária para a imediata conclusão do feito logo 

após a data de 20 de abril de 2020.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, com urgência.

SERVIRÁ A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO E CARTA PRECATÓRIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000074-66.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO PAULO NOLASCO (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000074-66.2020.8.11.0030 VÍTIMA: JACKISONIA CONCEICAO DE MATOS 

PARTE RE: ERALDO PAULO NOLASCO SENTENÇA Trata-se de pedido de 

medidas protetivas de urgência formalizado na Delegacia Municipal de 

Nobres/MT, sob o fundamento de violência doméstica perpetrada por 

ERALDO PAULO NOLASCO. A vítima compareceu em cartório e 

manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, conforme a certidão 

de ID 30034575. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela 

revogação das medidas protetivas e extinção do presente processo. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. As medidas protetivas de urgência 

são medidas cautelares inominadas que visam garantir os direitos 

fundamentais da ofendida e coibir a violência no âmbito das relações 

familiares, domésticas e íntimas de afeto perpetradas mediante violência 

de gênero contra a mulher, possuindo natureza provisória. A cautelar no 

presente processo tem como objeto a concessão de medidas protetivas 

de urgência, com fulcro no art. 22 e seguintes da Lei 11.340/06. 

Considera-se alcançada a solução do litígio com a concessão ou não das 
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medidas protetivas que se fundamenta única no respectivo pleito, 

restando à extinção do processo com o julgamento do mérito. Assim, 

denota-se que efetivamente a presente medida serviu para resguardar a 

vítima. De outro lado, importante salientar, que as medidas protetivas 

previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza satisfativa, 

encerrando-se por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada. 

Ademais, ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente 

ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida que se 

impõe, ressalvando que a decisão ora proferida não faz coisa julgada 

material. Quanto a manutenção das medidas, tendo a vítima manifestado 

seu desinteresse no prosseguimento do processo, sua revogação é 

medida que se aplica. Ressalte-se que a vítima poderá requerer novas 

medidas protetivas de urgência, a qualquer tempo, caso ocorra algum 

novo episódio de violência de gênero contra a mulher que lhe seja 

perpetrado em ambiente doméstico, familiar ou em uma relação íntima de 

afeto, desde que compareça à Delegacia de Polícia e, novamente, 

manifeste o interesse no deferimento de medidas protetivas de urgência à 

autoridade policial. Diante do exposto, REVOGO a decisão de deferimento 

de medidas protetivas de urgência de ID 28420391, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido pela ofendida e EXTINGO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, CPC c/c art. 13 da 

Lei nº 11.340/06. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000102-34.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA MORAES (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

Edivaldo Ferreira de Souza (PARTE RE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000102-34.2020.8.11.0030 VÍTIMA: LUANA COSTA MORAES PARTE RE: 

EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA SENTENÇA Trata-se de pedido de 

medidas protetivas de urgência formalizado na Delegacia Municipal de 

Nobres/MT, sob o fundamento de violência doméstica perpetrada por 

EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA. A vítima compareceu em cartório e 

manifestou desinteresse no prosseguimento do feito, conforme a certidão 

de ID 30036125. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela 

revogação das medidas protetivas e extinção do presente processo. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. As medidas protetivas de urgência 

são medidas cautelares inominadas que visam garantir os direitos 

fundamentais da ofendida e coibir a violência no âmbito das relações 

familiares, domésticas e íntimas de afeto perpetradas mediante violência 

de gênero contra a mulher, possuindo natureza provisória. A cautelar no 

presente processo tem como objeto a concessão de medidas protetivas 

de urgência, com fulcro no art. 22 e seguintes da Lei 11.340/06. 

Considera-se alcançada a solução do litígio com a concessão ou não das 

medidas protetivas que se fundamenta única no respectivo pleito, 

restando à extinção do processo com o julgamento do mérito. Assim, 

denota-se que efetivamente a presente medida serviu para resguardar a 

vítima. De outro lado, importante salientar, que as medidas protetivas 

previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza satisfativa, 

encerrando-se por si mesmas e por sua natureza, a finalidade desejada. 

Ademais, ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente 

ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida que se 

impõe, ressalvando que a decisão ora proferida não faz coisa julgada 

material. Quanto a manutenção das medidas, tendo a vítima manifestado 

seu desinteresse no prosseguimento do processo, sua revogação é 

medida que se aplica. Ressalte-se que a vítima poderá requerer novas 

medidas protetivas de urgência, a qualquer tempo, caso ocorra algum 

novo episódio de violência de gênero contra a mulher que lhe seja 

perpetrado em ambiente doméstico, familiar ou em uma relação íntima de 

afeto, desde que compareça à Delegacia de Polícia e, novamente, 

manifeste o interesse no deferimento de medidas protetivas de urgência à 

autoridade policial. Diante do exposto, REVOGO a decisão de deferimento 

de medidas protetivas de urgência de ID 28777841, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido pela ofendida e EXTINGO O FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, CPC c/c art. 13 da 

Lei nº 11.340/06. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000421-36.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000421-36.2019.8.11.0030 REQUERENTE: LUCILENE FRANCISCA DE 

ARRUDA OLIVEIRA REQUERIDO: ALAIN MARCOS DA SILVA SENTENÇA 

Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram, requerendo a 

homologação do acordo entabulado. Assim, HOMOLOGO por sentença o 

acordo avençado entre as partes, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos. Desta forma, JULGO E DECLARO extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil. Proceda-se com o levantamento das eventuais restrições judiciais 

constantes nos autos, conforme o acordo. Custas pelas partes. 

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50356 Nr: 1172-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento Nassarden

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o requerido à ref. 44.

 Expeça-se alvará judicial do valor de R$ 3.749,55 (três mil e setecentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), depositados na 

conta única, conforme ref. 43, em favor de Donizeu do Nascimento 

Nassarden, CPF 911.232.081-15, Banco Bradesco, agência 0479, conta 

corrente 14.351-0, conforme indicação de ref. 44.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76242 Nr: 3474-76.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Marques Asti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO JOSÉ DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:25597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,09.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58489 Nr: 3076-03.2016.811.0030
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuele de Mattos Motta Rezende, Rogério 

César Gomes de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 3857-25.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L da Silva Neto Construções, José Luiz da 

Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60466 Nr: 3998-44.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brides Ferreira de Siqueira Júnior - ME, Brides 

Ferreira de Siqueira Júnior, Deodato Florentino Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51042 Nr: 1508-83.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubirajara de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52499 Nr: 2057-93.2015.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lina Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55197 Nr: 701-29.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio José Zanotto, Alcione Zanotto, Viviane 

Zanotto Juliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56324 Nr: 1186-29.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domercina da Silva, Jonas Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54377 Nr: 386-98.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel Ciscon Fonseca, José Ferreira de Paula.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 529-87.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva, Joarides Correa de 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52006 Nr: 1879-47.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Lima de Monte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 2340-48.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Votorantim Cimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionei da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68859 Nr: 349-03.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso - Sicredi 

Centro Norte MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Aparecido Nunes da Silva, José 

Altemir Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75374 Nr: 3158-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela de Sousa Cirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66033 Nr: 2341-33.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 557,83.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72967 Nr: 2029-23.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13.310 MT, Roberson Siqueira de Melo - OAB:18701

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, encaminho estes 

autos para a expedição com o objetivo de intimar o requerido via edital 

para uma vez que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do Provimento 12/2017-CGJ, 

recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 e 575 da CNGC), no valor 

de R$ 557,81.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54837 Nr: 562-77.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Cláudio Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 
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justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50946 Nr: 1466-34.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Claro Fundo de Investimento em Direito Creditórios 

Não-Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson da Silva Muniz, Robson da Silva Muniz- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7.556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Restrição Renajud retirada conforme decisão supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68480 Nr: 219-13.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Kemzia Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75945 Nr: 3381-16.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deusval Martins Garcia, José dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49983 Nr: 994-33.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Felisberto da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50075 Nr: 1026-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50217 Nr: 1101-77.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Maria de Arruda Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50362 Nr: 1178-86.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54606 Nr: 477-91.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santo Rodrigues de Oliveira, Adriano Fortunato 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60999 Nr: 4233-11.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Aparecido Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 
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sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62873 Nr: 948-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildes de Souza, Ivanildes de Souza 

25434296893

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63050 Nr: 1017-08.2017.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva, Altamir 

Sebastião da Rosa, Rosa & Araújo Ltda, Maurionei da Silva, Paulo Oséias 

de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63318 Nr: 1150-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso- Sicredi Ouro 

Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Delícia Freitas Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64574 Nr: 1688-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva, 

Maurionei da Silva, Maurionei da Silva- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65183 Nr: 1916-06.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosedelma do Bonfim Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Jonas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60725 Nr: 4114-50.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanice Helena de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46158 Nr: 1677-07.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Lopes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46174 Nr: 1684-96.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR KONRATH SILVA, TRAUDA 

KONRATH SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 
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sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47348 Nr: 2154-30.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Antonia da Silva Lima dos Reis, J A da 

Silva Lima dos Reis EPP (Supermercado Umuarama)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49551 Nr: 803-85.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norival Franco de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:MT - 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49717 Nr: 881-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Alves Pedroso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49719 Nr: 883-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 960-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49913 Nr: 964-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 971-87.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 991-78.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 1025-53.2015.811.0030
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crenilda Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 880-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49960 Nr: 978-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65925 Nr: 2299-81.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gianotti Amador Moraes 

Gomes - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-89.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVALDO PROFETA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Com estes apontamentos, conheço dos 

embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-56.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Os embargos, portanto, são meramente 

protelatório uma vez que buscam discutir novamente causa já apreciado 

pelo juízo de primeiro grau, evitando que a sentença desfavorável siga 

normalmente seu curso e a obrigação ressarcitória transite em julgado. A 

conduta do embargante, notoriamente recorrente em quase todos os feitos 

em que atua, prejudica a efetividade do direito já reconhecido do 

embargado e justifica a aplicação de multa no importe de 2% do valor da 

causa, a qual reverterá em favor do embargado, na forma do art. 1026, 

parágrafo 2º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, condenando a 

EMBARGANTE a pagar multa no valor de 2% (dois porcento) sobre o valor 

atualizado da causa, a qual deverá reverter em favor do EMBARGADO. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Os embargos, portanto, são meramente 

protelatório uma vez que buscam discutir novamente causa já apreciado 

pelo juízo de primeiro grau, evitando que a sentença desfavorável siga 

normalmente seu curso e a obrigação ressarcitória transite em julgado. A 

conduta do embargante, notoriamente recorrente em quase todos os feitos 

em que atua, prejudica a efetividade do direito já reconhecido do 

embargado e justifica a aplicação de multa no importe de 2% do valor da 

causa, a qual reverterá em favor do embargado, na forma do art. 1026, 
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parágrafo 2º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, condenando a 

EMBARGANTE a pagar multa no valor de 2% (dois porcento) sobre o valor 

atualizado da causa, a qual deverá reverter em favor do EMBARGADO. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-77.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JOSEFINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Com estes apontamentos, conheço dos 

embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-52.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCENILTO FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Os embargos, portanto, são meramente 

protelatório uma vez que buscam discutir novamente causa já apreciado 

pelo juízo de primeiro grau, evitando que a sentença desfavorável siga 

normalmente seu curso e a obrigação ressarcitória transite em julgado. A 

conduta do embargante, notoriamente recorrente em quase todos os feitos 

em que atua, prejudica a efetividade do direito já reconhecido do 

embargado e justifica a aplicação de multa no importe de 2% do valor da 

causa, a qual reverterá em favor do embargado, na forma do art. 1026, 

parágrafo 2º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, condenando a 

EMBARGANTE a pagar multa no valor de 2% (dois porcento) sobre o valor 

atualizado da causa, a qual deverá reverter em favor do EMBARGADO. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-92.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Os embargos, portanto, são meramente 

protelatório uma vez que buscam discutir novamente causa já apreciado 

pelo juízo de primeiro grau, evitando que a sentença desfavorável siga 

normalmente seu curso e a obrigação ressarcitória transite em julgado. A 

conduta do embargante, notoriamente recorrente em quase todos os feitos 

em que atua, prejudica a efetividade do direito já reconhecido do 

embargado e justifica a aplicação de multa no importe de 2% do valor da 

causa, a qual reverterá em favor do embargado, na forma do art. 1026, 

parágrafo 2º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, condenando a 

EMBARGANTE a pagar multa no valor de 2% (dois porcento) sobre o valor 

atualizado da causa, a qual deverá reverter em favor do EMBARGADO. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-55.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Conheço dos embargos porquanto tempestivos. No mérito vejo 

que não há omissão, contradição, obscuridade ou dúvida a ser sanada. 

Lado outro, nota-se que a insurgência do embargante vincula-se ao mérito 

da decisão, não sendo, à evidência, os embargos de declaração aptos a 

extravasar a insurgência, a qual deve ser dirigida por meio de recurso 

próprio à instância seguinte. Os embargos, portanto, são meramente 

protelatório uma vez que buscam discutir novamente causa já apreciado 

pelo juízo de primeiro grau, evitando que a sentença desfavorável siga 

normalmente seu curso e a obrigação ressarcitória transite em julgado. A 

conduta do embargante, notoriamente recorrente em quase todos os feitos 

em que atua, prejudica a efetividade do direito já reconhecido do 

embargado e justifica a aplicação de multa no importe de 2% do valor da 

causa, a qual reverterá em favor do embargado, na forma do art. 1026, 

parágrafo 2º, do CPC, incidente sobre o valor atualizado da causa. Com 

estes apontamentos, conheço dos embargos de declaração, porquanto 

tempestivos, e, no mérito JULGO-OS IMPROCEDENTES, condenando a 

EMBARGANTE a pagar multa no valor de 2% (dois porcento) sobre o valor 

atualizado da causa, a qual deverá reverter em favor do EMBARGADO. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nova Canaã do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-94.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ROZANA FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SERAPILHA MANCUZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT SENTENÇA PROCESSO Nº: 

1000528-94.2019.8.11.0090 REQUERENTE: SIRLEI ROZANA FRANCISCO 

VIEIRA REQUERIDO: GUILHERME SERAPILHA MANCUZO Vistos. Relatório 

dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o 

qual abdica de forma expressa de sua posição processual. A 

jurisprudência consolidada das Turmas Recursais é no sentido de que, em 

se tratando de procedimento sumaríssimo, para a homologação do pedido 

de desistência da ação não é, em regra, necessária a anuência da parte 
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requerida. Neste sentido é o enunciado n. 90 do FONAJE: ENUNCIADO 90 

– A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Perlustrando-se os autos verifica-se que não há 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, não existindo óbice legal 

para a homologação da desistência da ação nos moldes pleiteados pela 

parte requerente. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c.c. 

art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

extinguindo-a sem resolver o mérito. ISENTO do pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do 

Norte, (Data da assinatura eletrônica) (ASSINADO ELETRONICAMENTE) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : R. Alberto Alves, s/n, Nova 

Canaã do Norte - MT, 78515-000 - (66) 3551-1105

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-48.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE APARECIDA CABOCLO DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000253-48.2019.8.11.0090. EXEQUENTE: GUEDES & MORAES LTDA - ME 

EXECUTADO: LILIANE APARECIDA CABOCLO DE ARAUJO Vistos. 

Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que a dívida executada no presente feito se encontra 

devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrada, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação, razão pela qual a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO e DECLARO 

EXTINTO a presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

– art. art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE e CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte, data da assinatura digital. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-84.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000270-84.2019.8.11.0090. REQUERENTE: RAIMUNDA DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. É de 

conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de declaração 

pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que o aludido 

recurso terá efeitos modificativos ou infringentes. Todavia, a atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, 

devendo ser admitida apenas como consequência da correção de 

premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que 

sanada a omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de 

alteração substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a 

sentença se encontra livre de qualquer mácula que possa autorizar a 

oposição de embargos de declaração. Explico: O presente remédio 

processual não tem como objetivo a correção de omissão, contradição, 

erro material ou obscuridade, e, sim, de suposto error in judicando. Se 

houve erro no julgamento da causa por parte do magistrado, frente ao 

princípio da unirrecorribilidade, a parte deve interpor o recurso adequado, 

qual seja, recurso inominado. Dessa forma, uma vez que a decisão está 

livre de vícios que desse azo à apresentação de embargos de declaração, 

o não conhecimento destes é a medida a se impor. Ante o exposto, uma 

vez que não está presente uma das hipóteses do art. 1.222 do CPC, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, todavia, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO. CUMPRA-SE no que couber a sentença retro. 

P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte, data da 

assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-84.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000270-84.2019.8.11.0090. REQUERENTE: RAIMUNDA DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos. Relatório dispensado – art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. DECIDO 

fundamentadamente. Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. É de 

conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de declaração 

pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que o aludido 

recurso terá efeitos modificativos ou infringentes. Todavia, a atribuição de 

efeitos infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, 

devendo ser admitida apenas como consequência da correção de 

premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que 

sanada a omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de 

alteração substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a 

sentença se encontra livre de qualquer mácula que possa autorizar a 

oposição de embargos de declaração. Explico: O presente remédio 

processual não tem como objetivo a correção de omissão, contradição, 

erro material ou obscuridade, e, sim, de suposto error in judicando. Se 

houve erro no julgamento da causa por parte do magistrado, frente ao 

princípio da unirrecorribilidade, a parte deve interpor o recurso adequado, 

qual seja, recurso inominado. Dessa forma, uma vez que a decisão está 

livre de vícios que desse azo à apresentação de embargos de declaração, 

o não conhecimento destes é a medida a se impor. Ante o exposto, uma 

vez que não está presente uma das hipóteses do art. 1.222 do CPC, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, todavia, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO. CUMPRA-SE no que couber a sentença retro. 

P. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário. Nova Canaã do Norte, data da 

assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000268-14.2019.8.11.0091
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Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito da oferta de 

acordo apresentada pela parte Requerida no id. 28324321. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000616-32.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ISIQUIAS DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI MARCONI ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Em 16/03/2020 foi expedido carta precatória com endereço 

diverso do apresentado pelo advogado no id. 30502582. A referida 

missiva ainda não foi distribuída no juízo deprecado. Diante disso, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que diga se 

deseja que o endereço seja retificado (substituído pela apresentado pelo 

advogado) ou se este juízo poderá inicialmente proceder a tentativa de 

citação no endereço constante na precatória e após, não sendo localizada 

parte, que seja citada no outro endereço. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002600-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Após, à parte-autora para impugnação (...) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-37.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CELI CORREA DE OLIVEIRA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEIDE DE OLIVEIRA LEAL (REU)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000241-31.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-09.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA SOUZA CANHET (REU)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-62.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

OLIVIO ALVES BUENO OAB - 467.165.649-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-08.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000151-86.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA ALMEIDA (RECONVINDO)

LINDOMAR LOPES PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000632-83.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON PICON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO(A))

ERVI GARBIN OAB - MT3523/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000564-36.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JACINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1000567-88.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-06.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA ALVES LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista as Portarias Conjuntas 247 e 249/2020, ambas do TJMT, 

suspendendo a realização de audiências até o dia 20/04/2020, bem como 

a indefinição que cerca o assunto, havendo a possibilidade de 

prorrogação de tal prazo ou alteração nas determinações, uma medida 

deve ser tomada para resolver a questão das audiências designadas para 

o período mencionado. Assim, CANCELA-SE a designação da audiência 

anteriormente feita. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR via DJe. Nos casos 

de audiência marcada para até daqui a 05 dias, também por telefone; 2. 

Manter os processos em Secretaria até o fim do prazo de suspensão ou 

até outra deliberação. Ciência ao Ministério Público, se for o caso.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-34.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Reitero, pela derradeira vez, a intimação lançada no id. 

26504780. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-75.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:
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MARTA ERNESTINA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Tendo em vista a manifestação da requerente, EXTINGUE-SE o 

cumprimento de sentença pelo pagamento. À SECRETARIA para 

expedição de Alvará. Após expedição e levantamento, ARQUIVAR.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-31.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILES MAFINI (EXECUTADO)

NEVIO BEDIN (EXECUTADO)

PAULO BEDIN (EXECUTADO)

SERGIO BEDIN (EXECUTADO)

MARIA SCHREINER BEDIN (EXECUTADO)

MARIBEL FEIL BEDIN (EXECUTADO)

ANA CRISTINA GIONGO BEDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000145-31.2020.8.11.0107. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

AQUILES MAFINI, NEVIO BEDIN, SERGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA 

SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM, MARIBEL FEIL BEDIN 

Vistos. DEFIRO o postulado pela parte exequente (ID. 30608822). Para 

tanto, expeça-se carta precatória à Comarca de Sorriso – MT para o 

cumprimento da medida nas seguintes empresas: 1. ANGLOPAR AGRO 

LTDA, com endereço na Rua Foz do Iguaçu, 1206, Sorriso – MT; 2. BUNGE 

ALIMENTOS S.A., com endereço na Rod. MT 242, Km 62, s/n, Caravaggio, 

Sorriso - MT; 3. INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

EIRELI, com endereço na BR 163, s/n, Km 747, Expansão Urbana de 

Sorriso, Sorriso - MT; 4. LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., com 

endereço na ROD MT 242, KM 55, s/n, Sorriso – MT; 5. SIPAL INDUSTRIAL 

E COMERCIO LTDA, com endereço na Rod. MT 242, Km 64, s/n, 

Caravaggio, Sorriso – MT; 6. COOAVIL - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

TERRA VIVA, com endereço na Rod. MT 242, Km. 01, Sorriso – MT; 7. 

NOVA ALIANÇA AGRO LTDA, com endereço na Rua Três, 385, Sorriso – 

MT. No mesmo ato, conste a ordem de citação e demais atos em face dos 

Executados, conforme determinado anteriormente. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-71.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GENELICE TEIXEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000149-71.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): GENELICE TEIXEIRA DE MORAES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Não é demais ressaltar que as custas 

processuais da ação de inventário devem ser pagas pelo espólio, 

representado pela inventariante. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. 

NOVO SÃO JOAQUIM, 23 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000424-54.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALENICE MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000424-54.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): ALENICE MARTINS DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Inicialmente, verifico que ambas as partes 

manifestam-se pela dilação probatória, requerendo a designação de 

audiência de isntrução e julgamento. Contudo, considerando a 

Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando 

o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o 

regime obrigatório de teletrabalho, de período compreendido entre 

20.03.2020 à 20.04.2020, e, considerando ainda a Resolução n° 313/19 do 

Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que extendeu a suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30 de abril de 2020, torna-se inviável, no 

momento, a designação de audiências, diante da necessidade de 

readequação da pauta. Neste sentido, determino a manutenção do feito à 

Secretaria da Vara Única desta Comarca. Após, com a normalização dos 

serviços e da pauta, façam-me conclusos para deliberar quanto a 

designação de data para a realização da solenidade requestada pelas 

partes. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 24 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000242-68.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO POLATO (REQUERIDO)

ORLANDO POLATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo:1000242-68.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA LTDA REQUERIDO: ORLANDO POLATO, CARLOS ALBERTO 
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POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS Considerando o pleito junto ao 

juízo deprecante de expedição de ofício ao INCRA e INTERMAT, para que 

apresentem as informações cadastrais e localização dos imóveis objeto 

das matrículas de nº 33.412 e 33.428, defiro o pedido do exequente (ID 

n.27455473) e SUSPENDO o feito por 90 (noventa) dias, até que se 

obtenha resposta nos autos principais. Decorrido o prazo, INTIME-SE a 

parte autora para que, em 10 (dez) dias, noticie acerca da ação principal. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 24 de março de 2020. 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000043-46.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ADAO EMILIANO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000043-46.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): NEIDE APARECIDA FERREIRA REU: VALDEMAR ADAO 

EMILIANO Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável com Partilha de Bens que Neide Aparecida Ferreira move em 

desfavor de VALDEMAR ADÃO EMILIANO. Conforme constara na decisão 

anterior, atualmente o princípio da cooperação encontra-se expresso na 

legislação adjetiva cível. Justamente em razão da referida necessidade 

cooperativa, foram as partes intimadas para manifestarem-se acerca das 

questões de fato e de direito controvertidas, para que fosse possível – de 

maneira cooperada – a fixação dos pontos controversos da demanda, 

bem como a incidência de eventual matéria probante. No entanto, mesmo 

sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual seria necessária a 

manifestação das partes, verifico que ambas as partes limitaram-se à 

praxe forense (a qual tecnicamente não concordamos) de indicar as 

provas que pretendem produzir, sem sequer manifestar-se acerca dos 

pontos que entendem controversos. Pois bem: Diante da não manifestação 

das partes acerca dos pontos controvertidos, resta na presente decisão 

sanatória trespassar tal tema, além de outros, conforme expresso no 

artigo 357 caput do Código de Processo Civil. 1) Das Questões 

Processuais Pendentes Inicialmente, verifico que, em sede de 

contestação, intenciona o requerido pela concessão dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, contudo, deixa de apresentar documentos 

para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para tal. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Não 

fosse suficiente, aduz os embargantes que auferem apenas os valores 

percebidos por meio de aposentadoria rural, porém, os valores são 

destinados a manutenção de seus respectivos planos de saúde. Ocorre 

que, causa estranheza o fato de que o plano de saúde dos embargantes 

totalizar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme se extrai de fl. 

115-v, para partes que se julguem hipossuficientes. Vemos, portanto, que 

o conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial 

sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não 

detém os requerentes o direito às benesses da gratuidade. Nunca é 

demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 
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com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, bem como em razão de uma mais 

aprofundada análise das informações constantes no processo, INDEFIRO 

o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerido. Ainda, aduz o 

requerido quanto a exclusão dos documentos de ids. 22441273 e 

22443212, uma vez que estes foram juntados após a apresentação da 

contestação, não sendo-lhes conferindo-lhe prazo para exercer o 

contraditório. Neste aspecto, postergo a análise do pedido para a 

audiência de instrução e julgamento. 2) Da delimitação das questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória e a especificação os 

meios de prova admitidos De acordo com os documentos anexados aos 

autos, verifica-se que as partes contradizem-se no que diz respeito ao 

lapso temporal da união estável, incidindo assim consequências quanto 

aos bens que foram construídos neste intervalo de tempo. Ainda, denoto 

que existe divergência quanto aos valores dos imóveis apresentados pela 

autora para a partilha. Neste sentido, fixo como ponto controvertido da 

presente demanda, a ser solvido pela instrução probatória os seguintes 

pontos. A.1 – O lapso temporal da união estável firmada entre as partes. 

A.2 – Os bens que construídos patrimoniais construídos durante a união 

estável. A.3 – O valor dos imóveis objetos de partilha. Salienta-se que, 

conquanto controvertidos pelas partes, não necessariamente todos os 

fatos acima apontados são interessantes à causa. Contudo, como ambas 

as partes se contradizem acerca de tais pontos, propicia-se a produção 

da prova a fim de se evitar arguições de cerceamento de defesa. Fica 

admitido como meio de prova, documentos e a colheita do depoimento de 

testemunhas que serão arroladas pelas partes. 3) Da distribuição do ônus 

da prova O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso presente, mantém-se 

a distribuição do ônus probatório na forma como disposto pelo CPC, 

cabendo aos demandantes provar suas alegações. Assim, é ônus da 

parte autora demonstrar suas alegações. Por sua vez, cabem aos réus 

desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373. 4) Das questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito A ação em tela se alicerça nas 

disposições constantes do Código Civil atinentes ao direito possessório. 5) 

Da audiência de instrução e julgamento Embora tenham as partes 

manifestado pela designação de audiência de instrução e julgamento, 

considerando a Portaria-Conjunta 247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, 

emitidas visando o combate à disseminação ao Corona vírus (CONVID19), 

bem como a Resolução n° 313/19, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 

que estendeu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril 

de 2020, a designação de datas para audiências encontram-se 

momentaneamente prejudicadas. Com o cumprimento de todas as 

determinações, bem como finda as comunicações necessárias, remeta-me 

o feito para deliberar quanto data para a realização da solenidade 

requisitada. Designada data para a audiência, desde já determino que o 

requerido deposite em cartório o rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, uma vez que estes já foram apresentados pela parte autora (id. 

26294356 e 26391442), devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser apresentado no 

prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da presente 

decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 357, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Fica a parte ciente que, em 

atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do referido rol 

ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade da 

produção da prova desta natureza. A intimação das testemunhas deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 24 de março de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-09.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SERAFIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000330-09.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): VALDEMIR SERAFIM DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Compulsando os autos, verifico ser necessária a 

realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito médico o 

Dr. José Carlos Muniz, que atende no Hospital Municipal desta urbe, o qual 

deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil), 

respondendo os quesitos apresentados pelas partes em ID n. 22748419 e 

26076081, respectivamente. A data da realização da perícia deverá ser 

indicada pelo perito nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o 

Gestor deste Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como o 

local e o horário agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de 

Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, 

INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada para 

realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o 

competente ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como 

preceitua a normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Após as manifestações ou o decurso do prazo acima 

consignado, venham-me os autos imediatamente conclusos, a fim de ser 

analisada a necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento, conforme prevê na primeira parte do art. 477 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 24 de Março de 

2020. _______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000222-77.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA ESTEVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 660 de 798



ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

z ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM Processo: 1000222-77.2019.8.11.0106. AUTOR(A): 

ROSILENE APARECIDA ESTEVAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL A parte autora peticionou pela desistência da ação (ID 

23422154). A requerida, devidamente intimada para se manifestar 

(24499725), postulou pela apresentação de renúncia expressa pela 

requerente. Apesar de devidamente intimada (24711096), esta quedou-se 

inerte. No caso específico, embora a Lei 9.469/97 autorize os 

representantes da União a concordarem com o pedido de desistência, 

desde que haja a expressa renúncia ao direito sobre o qual se funda a 

ação, essa norma não se dirige ao magistrado que poderá homologar o 

pedido de desistência da ação, se devidamente justificado, avaliando a 

necessidade ou não de aceitação pela parte contrária. Ademais, como a 

pretensão inicial tem por objetivo a concessão de benefício previdenciário 

e considerando que estes possuem caráter alimentar, são imprescritíveis, 

podendo a parte autora postulá-los em outra oportunidade. Portanto, tendo 

a autora requerido a desistência da ação, caso é de extinção do feito. 

Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com 

espeque no artigo 90 caput do Código de Processo Civil, condeno a autora 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 6º e artigo 90 caput 

do diploma adjetivo em apreço. Fixo honorários advocatícios em prol da 

advogada dativa nomeada, Dr (a). Helen Júlia Barbosa Luz, no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais). Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJe/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 24 de 

março de 2020. ____________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2020/DF

O Dr. Tibério de Lucena Batista, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Paranaíta/MT, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que o art. 696 da CNGC dispõe que todos os veículos 

apreendidos e que se encontrem à disposição dos Juízos deverão ser 

encaminhados aos depositários públicos ou, na falta destes, aos 

depositários nomeados pelo Juiz do feito;

 CONSIDERANDO que não há depositários públicos na Comarca de 

Paranaíta;

 CONSIDERANDO que o art. 697 da CNGC determina que não podem 

figurar como depositários os Juízes de Direito, funcionários ou 

serventuários da Justiça;

 CONSIDERANDO, ainda, a falta de espaço adequado no Fórum desta 

Comarca;

CONSIDERANDO, por fim, a importância do armazenamento apropriado dos 

bens apreendidos a fim de se evitar sua degradação;

RESOLVE:

Art. 1º. O Fórum da Comarca de Paranaíta/MT não receberá mais bens 

apreendidos em inquéritos policiais até que seja disponibilizado espaço 

físico para seu devido armazenamento.

§ 1º. Fica vedado aos servidores deste sodalício o recebimento de bens 

apreendidos.

§2º. Caso sejam apresentados quaisquer bens apreendidos aos 

servidores responsáveis pelo setor de protocolo e distribuição, os 

mesmos deverão recusar o recebimento com fundamento nesta Portaria.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Excelentíssimo Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Excelentíssimo Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, ao Ministério Público desta Comarca, à Defensoria Pública 

desta Comarca, à Delegacia de Polícia desta Comarca e ao Comando da 

Polícia Militar desta Comarca.

Paranaíta-MT, 23 de março de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA 14/2020-DF

O DOUTOR TIBERIO DE LUCENA BATISTA, MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANAÍTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 Considerando o que dispõe o Provimento nº 007/2011/CM, e as alterações 

efetuadas pelo provimento nº 001/2012-CM, que tratam da regulamentação 

do Programa de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório dos 

servidores do Poder Judiciário.

 Considerando a necessidade da Criação da Comissão de Análise de 

Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, conforme previsto no 

citado provimento.

 RESOLVE:

 Art. 1º- REVOGAR, a Portaria nº 22/2019-DF, datada 23 de outubro de 

2019.

Art. 2º- DESIGNAR os servidores efetivos/estáveis EREVELTO 

FERNANDO EBERHARDT BRACHTVOGEL, Matrícula nº 11370, Técnico 

Judiciário - PTJ, MARCOS RODRIGO SIMON, matrícula 32645, Técnico 

Judiciário-PTJ, designado Gestor Judiciário Substituto - PDA-FC, ambos 

lotados nesta Comarca, para compor, juntamente com a(o) Juiz(a) de 

Direito e Diretor do Foro, a Comissão de Análise de Avaliação de Estágio 

Probatório dos servidores aprovados e nomeados em concurso público 

realizado por esse sodalício, que, doravante passarão a apreciar os 

critérios de avaliação, conforme regulamenta o Provimento nº 

001/2012/CM.

 P. R. e Cumpra-se, encaminhando cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Paranaíta/MT, 23 de março de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-67.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de 

agosto de 2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria na qualidade de advogado da Parte Autora, para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito. Nº DO PROCESSO: 

8010100-67.2016.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 5.278,59 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Advogado do(a) 

REQUERENTE: GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

MT0013047A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010008-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 25/10/2017 Hora: 14:00, 

juntamente com a Parte Autora e Parte Requerida, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010008-55.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: DIOGO RAFAEL DA SILVA Parte 

Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-55.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 25 de agosto de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 25/10/2017 Hora: 14:00, 

juntamente com a Parte Autora e Parte Requerida, no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010008-55.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: DIOGO RAFAEL DA SILVA Parte 

Ré: VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001170-77.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ANTAS MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001170-77.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 75.815,34 ESPÉCIE: [Concessão]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: APARECIDO ANTAS MARQUES Endereço: 

RUA TRÊS, S/N, PARQUE INDEPENDÊNCIA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO, para que no prazo 

legal, apresente impugnação à contestação ID 30521423 e 30521434 

PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000192-03.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVINO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA OAB - 035.606.911-76 

(REPRESENTANTE)

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000192-03.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: NIVALDO ALVINO 

DE BARROS Endereço: Rua Rui Barbosa, 53, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 Nome: MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 

Rui Barbosa, 53, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: EDIFÍCIO CITIBANK, 21 

andar, RUA DA ASSEMBLÉIA 100, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20011-904 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO PASSIVO, para apresentar Contrarrazões ao recurso interposto 

pela parte requerente ID 20971150 e 20971159, no prazo de 15 dias 
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PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001065-03.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: 1 - Certifico que decorreu o prazo em 29/11/19 para a 

parte autora manifestar quanto a irregularidade verificada em ID: 

27299484, referente ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça de 

Guia de ID: 26101393, não sendo possível efetuar o cumprimento da 

Liminar. 2 - Diante do exposto, procedo com a INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO AUTOR, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para o endereço 

informado na Petição Inicial, qual seja SÃO SEBASTIÃO - URBANO - 

VALOR - R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), devendo juntar o 

comprovante de pagamento nos autos, com a URGÊNCIA que o caso 

requer. 3 - Quanto ao pagamento da diligência recolhida equivocadamente 

na Guia de ID: 26101393, procedo com a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA para que ingresse com o pedido de restituição da 

diligência, diretamente ao Setor Administrativo. PEDRA PRETA, 24 de 

março de 2020. IGOR VIEIRA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: Rua Oscar Soares, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008848-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ARCANJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1008848-06.2019.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 37.909,08 ESPÉCIE: [Incapacidade Laborativa Parcial]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: AGENOR 

ARCANJO DOS SANTOS Endereço: Rua Tancredo Neves,, 921, Cidade 

Jurigue, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: RUA 

SÃO FRANCISCO, 553, - DE 261/262 AO FIM, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78008-600 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ID 28138773, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-42.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001237-42.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 20.182,86 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: BENEDITO ALVES PEREIRA Endereço: Rua 

Tancredo Neves, 530, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Endereço: CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, RUA CANADÁ 387, JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 01436-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE 

AUTORA, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO ID 28850282, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 
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Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-96.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1001311-96.2019.8.11.0022. AUTOR(A): 

WESLEY CARVALHO FEITOSA DE SOUSA REU: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos etc. 

Ante a petição do requerente ID 29577554, o qual informa a manutenção 

do descumprimento da liminar por parte da requerida, intime-se a empresa 

São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA., na 

pessoa de seu Representante Legal, para que informe nos autos o 

cumprimento da liminar anteriormente concedida em favor da menor Maria 

Vitória Quirino Sousa, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. Após, 

sem manifestação da requerida, e caso evidenciado o descumprimento da 

referida liminar, nos termos do artigo 536, §3°, do Código de Processo 

Civil, determino a extração de cópia dos autos, encaminhando-se para a 

Delegacia de Polícia, bem como para o Ministério Público, para fins de 

instauração de termo circunstanciado de ocorrência, com o fito de 

apuração do crime de desobediência em desfavor do Sócio-diretor da 

empresa requerida São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade 

Empresária LTDA. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. 

Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12874 Nr: 887-91.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Celestino de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor 

da acusada Miriam Celestino de Jesus, mantenho as decisões de 

decretação da prisão preventiva da ré pelos seus próprios 

fundamentos.Tendo em vista o teor do Ofício de fls. 313-v, expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Cuiabá com a finalidade de formalizar 

o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da ré Miriam 

Celestino de Jesus, encaminhando cópia do mandado de prisão expedido 

e, ainda, com a finalidade de proceder com a citação da ré, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 

396), podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Consigne-se ao Oficial de Justiça que no 

ato da citação deverá consultar a acusada se dispõe de condições 

econômica para constituir advogado para defendê-lo, devendo constar na 

certidão a resposta obtida.Tendo em vista o regime de teletrabalho imposto 

pela Portaria-Conjunta n. 249, SERVE A PRESENTE DECISÃO como Carta 

Precatória com a finalidade de proceder a formalização da prisão e citação 

da ré, devendo ser encaminhado cópia das peças necessárias para o 

cumprimento do ato deprecado conforme dispõe a CGNC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 476-28.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Daiani Simal Santana, Ministerio Publico do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:6115, Stalyn Paniago Pereira - OAB:MT/6115-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Intimem-se o Ministério Público, assistente de acusação e a defesa para 

se manifestarem a respeito do laudo de complementação da perícia 

criminal e do estudo psicológico do réu, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venha-me os conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000106-66.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos nomeando como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Gustavo Medeiros Araújo- 

OAB/MT nº 13,068, para promover a defesa da autora, impugnando a 

contestação no prazo legal. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. MARCO 

ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 664 de 798



Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000939-50.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.231,34 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LOURDES DA SILVA SANTOS Endereço: Rua D, 10, quadra 04, 

Vale do Jurique, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a) Advogado(a): A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: Sala 

de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 02/10/2019 Hora: 13:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 15 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-50.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000939-50.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.231,34 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURDES DA SILVA 

SANTOS Endereço: Rua D, 10, quadra 04, Vale do Jurique, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para apresentar as contrarrazões ao Recurso Inominado, no prazo legal. 

PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010100-33.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELI DE 

OLIVEIRA RODRIGUES Endereço: Rua ADONIAS DA ROCHA, 16, CIDADE 

VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-35.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000218-35.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 604,96 ESPÉCIE: [Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCIA BARBOSA Endereço: ARNALDO ESTEVAN, 1098, 

66-99958-7084, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

Endereço: RUA IRENE BIELA, 460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial, conforme 

determinado nos autos. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-81.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 22 de setembro de 2017. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 22/11/2017 Hora: 16:00, JUNTAMENTE COM AS 

PARTES, no endereço ao f ina l  ind icado.  Processo : 

8010080-81.2013.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.121,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA Parte Requeridas: 

MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA e OUTROS ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-33.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA BARAZZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000007-33.2017.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLI APARECIDA 

BARAZZETTI Endereço: RUA: MARECHAL RONDON, 579, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito. PEDRA 

PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-05.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000220-05.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.099,46 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: BIANCA 

RODRIGUES DE SOUZA Endereço: Rua: Seis,, N 99, Independente, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos 

autos requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-87.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000178-87.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EZILEIDE MARIA 

PEREIRA DO AMARAL Endereço: RUA PORTO MURTINHO, 619, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Endereço: AVENIDA SENADOR 

METELO, 556, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-600 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito. PEDRA 

PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-98.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NATHYELE MENDONCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000175-98.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.185,55 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: NATHYELE 

MENDONCA SILVA Endereço: Rua: Dourados, S/N, Jard. Natureza, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, requerendo o 
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que de direito. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-65.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE SANTANA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000216-65.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.168,27 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA 

DE SANTANA TEODORO Endereço: Logradouro Judiciário, 26, São 

Marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o 

que de direito. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-12.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ARELY DO AMARAL RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000183-12.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARELY DO 

AMARAL RIBEIRO Endereço: PORTO MURTINHO, 619, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, requerendo o 

que de direito. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-42.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EZILEIDE MARIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 
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1000181-42.2017.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EZILEIDE MARIA 

PEREIRA DO AMARAL Endereço: RUA PORTO MURTINHO, 619, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. Endereço: R PRINCIPAL, 

460, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78798-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito. PEDRA 

PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-50.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE SANTANA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000217-50.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.863,65 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA 

DE SANTANA TEODORO Endereço: Logradouro Judiciário, 26, São 

Marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ITAU UNIBANCO S/A Endereço: ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VILA DAS 

ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 08557-105 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 24 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-81.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010080-81.2013.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.121,20 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS AUGUSTO 

DA SILVA Endereço: Travessa JOSE DA SILVA, 87, SAO SEBASTIAO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MABE 

BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida ERMANO 

MARCHETTI, 1435, 14° E 15° ANDARES, LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 46899-999 Nome: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida Frei Servácio, 375, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, na pessoa de seu advogado: Dr João 

Faustino Neto, para dar cumprimento na sentença nos autos do processo 

acima identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do 

dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). PEDRA 

PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-38.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000179-38.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.072,77 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE JOAO DA 

CRUZ Endereço: Rua: Judiciario, 28, São Marcos, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos requerendo o que de direito. 

PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-81.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

8010080-81.2013.8.11.0022 Valor da causa: R$ 1.121,20 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CARLOS AUGUSTO 

DA SILVA Endereço: Travessa JOSE DA SILVA, 87, SAO SEBASTIAO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: MABE 

BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida ERMANO 

MARCHETTI, 1435, 14° E 15° ANDARES, LAPA DE BAIXO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 46899-999 Nome: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida Frei Servácio, 375, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DOS PATRONOS DO POLO PASSIVO do inteiro teor da sentença Id. 

28957826, exarada nos autos mencionados. PEDRA PRETA, 24 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-09.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000168-09.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.102,64 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA DO CARMO 

COSTA Endereço: Rua: Adonias da Rocha, S/N, centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos, requerendo o que de direito. 

PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-59.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LEANDRO ANTONIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000197-59.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 11.379,29 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLENE LEANDRO 

ANTONIA Endereço: Rua: Cisco, 49, Qd 05, Pq. Indepentente, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: FINANCEIRA ITAU 

CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO PASSIVO 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, requerendo o 

que de direito. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-26.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CANDIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1000141-26.2018.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.191,98 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELZA CANDIDA BARBOSA Endereço: 

judiciario, 0-8, sao marcos, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AC ÁGUA 

BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA BRANCA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito. PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-20.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Vitor Sousa da Mata (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 

1001329-20.2019.8.11.0022 Valor da causa: R$ 28.549,97 ESPÉCIE: 

[Crédito Complementar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
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(436) POLO ATIVO: Nome: Allan Vitor Sousa da Mata Endereço: AVENIDA 

JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1313, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78740-044 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DO MATO GROSSO 

Endereço: RUA DO CAJÁ, S/N, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-285 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910. 

do CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos anexados ao 

processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). 2. Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que 

os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em 

favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal (Art. 910 §1º, do CPC). PEDRA PRETA, 24 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2020-DF

A Doutora Kátia Rodrigues Oliveira, Meritíssima Juíza de Direito Diretora do 

Foro desta comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc,

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

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

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

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

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

Mato Grosso;

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

n. 247, de 16 de março de 2020;

RESOLVE:

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

mínimo de trabalho fiscalizado pelo respectivo gestor aos servidores 

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

249/2020:

- Aroldo Francisco de Paula Júnior (Gestor Geral - Central de 

Administração);

- Wender Vinicius Evangelista da Silva (Gestor Administrativo - Central de 

Administração)

- Jim da Silva Souza (CAA)

- Rosenil Luiza de Pinho (Central de Distribuição)

- Antônio José Izidro da Silva (Gestor Judiciário)

- Márcia Dorotéia Fernandes de Moraes (Técnica Judiciária)

- José Luiz Gomes (Técnico Judiciário)

- Josué Benedito Guimarães (Técnico Judiciário)

- Graciele Cecília da Silva Santos (Técnica Judiciária)

- Dayvison Dario Ferreira Gomes (Técnico Judiciário)

- Viviean Louyse Leite Albuquerque (Analista Judiciário)

- Joalene Guimarães Oliveira (Auxiliar Judiciário)

- Hanna Queiroz Viana Maciel (Assessora de Gabinete I)

- Nathalia Gaiva Silva (Assessora de Gabinete II)

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

nominados, diante da impossibilidade de teletrabalho e essencialidadedo 

serviço, na forma abaixo consignada:

a. Servidores que comparecerão presencialmente ao prédio do fórum, 

somente se acionados, conforme escala de plantão do juízo no respectivo 

setor, cabendo a estes a impressão dos mandados/decisões, as quais 

serão encaminhadas via e-mail funcional:

- Benedito Anselmo Rondon (Oficial de Justiça) - e-mail: 

benedito.rondon@tjmt.ju.br - contato telefônico n. (65) 9 9916-2404.

- Marcelo Júnior Monte Fernandes (Oficial de Justiça) - e-mail: 

marcelo.fernandes@tjmt.jus.br - contato telefônico n. (65) 9 9638-9197.

b. Servidores que estarão na modalidade de teletrabalho e que 

comparecerão presencialmente ao prédio do fórum somente se acionados 

nos casos de urgência, nas situações das portarias conjuntas acima 

mencionadas:

- Aroldo Francisco de Paula Júnior (Gestor Geral - Central de 

Administração);

- Wender Vinicius Evangelista da Silva (Gestor Administrativo - Central de 

Administração)

- Antônio José Izidro da Silva (Gestor Judiciário)

- Rosenil Luiza de Pinho (Central de Distribuição)

Art. 3º. Determino que o comparecimento de um dos autorizados ao prédio 

do Fórum, impede o acesso dos demais, concomitantemente, cabendo a 

Guarda Patrimonial restringir o acesso de eventuais pessoas não 

autorizadas, a exceção da equipe da reforma do prédio.

Art. 4º. DISPENSAR a prestação dos serviços, por não comportarem o 

teletrabalho, com posterior compensação, dos servidores abaixo 

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

249/2020:

- Margaretti Glória de Oliveira(Auxiliar Judiciário)

- Marizeti Glória de OliveiraCarvalho (Auxiliar Judiciário)

- Izabel Muniz Garcia de Moraes 9 Auxiliar Judiciário)

- Pedro Paulo de Arruda (Auxiliar Judiciário)

Art. 5º. Fica estabelecido que os expedientes/feitos urgentes deverão, 

exclusivamente, serem encaminhados pelo endereço eletrônico 

plantao.judiciario.pocone@tjmt.jus.br e os contados por meio do telefone 

nº. (65) 99949 1539.

 Art. 6º. Esta portaria passa a vigorar a partir da presente data, mediante 

autorização do Presidente do Tribunal de Justiça. Submeta-se a presente 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

aprovação, publique-se no DJE, afixe-se cópia na porta de entrada do 

fórum e se remetam cópias à Corregedoria Geral da Justiça, OAB, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil, Coordenadoria Militar 

de Várzea Grande/MT, bem como a todos os servidores e magistrados da 

Comarca de Poconé, para conhecimento.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 24 de março de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito Diretora do Foro

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002073-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA JESUINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 672 de 798



patrono constituído nos autos, via DJE, para que tome conhecimento do 

laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002135-37.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para que tome conhecimento do 

laudo pericial juntado nos autos, podendo manifestar o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000374-68.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que nos termos da legislação vigente e do art. 482, inciso VI da 

CNGC, impulsiono intimação do polo ativo, pelo advogado constituído nos 

autos para querendo se manifestar sobre a juntada do aviso de 

recebimento juntado nos autos, tendo em vista que a manifestação de ID 

25942391, ser anterior.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001835-75.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para querendo impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001993-33.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

17/08/2020 Hora: 08:00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001835-75.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

17/08/2020 Hora: 08:30 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000160-43.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINA DE ALMEIDA PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, da sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001716-17.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO GONCALVES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, em nome do 

patrono constituído nos autos, via DJE, para comparecer à audiência de 

designada Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 17/08/2020 Hora: 

13:00 .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118454 Nr: 602-65.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Antonia do Carmo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, REJEITO AS 

PRELIMINARES e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que o autor litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118463 Nr: 605-20.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Márcia de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT
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 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, REJEITO 

AS PRELIMINARES e JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para 

condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes 

referido percentual.

Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das 

diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado 

quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §3º e 4º do 

NCPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 169027 Nr: 647-64.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julimar Paulo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 FIXO O REGIME INICIAL ABERTO, com fundamento na sumula 269 do STJ, 

qual permite a aplicação de regime inicial diverso do fechado à 

reincidentes, anotando que no presente caso levou-se em consideração a 

ausência de valoração nas circunstancias previstas no artigo 59 do 

CP.Reincidente em crime doloso o réu não tem direito ao benefício da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 

44, inciso II, do CP) ou suspensão condicional da pena (art. 77, inciso I, do 

CP).Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de 

indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve 

contraditório sobre o tema.DISPOSIÇÕES FINAISCONCEDO os benefícios 

da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas 

processuais.CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez 

que não estão presentes os requisitos autorizados da decretação e/ou 

manutenção da prisão preventiva (art. 312, do CPP).APÓS O TRANSITO 

EM JULGADO:a) EXPEÇA-SE a comunicação da condenação ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição da República, e 

ao Instituto de Identificação da Secretaria de Estado de Defesa Social do 

Mato Grosso, para que se procedam as anotações de estilo;b) 

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, devendo a mesma ser remetida 

ao juízo de execução penal onde o acusado cumprirá pena para fins de 

unificação.c) OFICIE-SE, para anotações, aos órgãos de identificação 

(artigos 974, inciso IV, e 1.453, inciso III, CNGC);d) Deixo de proferir 

quaisquer determinações a respeito de eventual condenação ao 

pagamento de multa ante a nova redação dada ao artigo 51 do Código 

Penal através da Lei 13.964/2019.e) Com o transito em julgado, 

PROCEDA-SE o cadastro e inserção do executivo de pena, documentos e 

atos necessários, ao SISTEMA SEEU – Sistema Eletrônico de Execução 

Unificado;Após, ARQUIVE-SE o presente feito, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018420-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLOVES ALVES PORTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019466-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY MAX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010625-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002100-77.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT16611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002100-77.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MULTI COMERCIO E 

REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - ME 

REQUERIDO: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo imediatamente, com as cautelas e 

anotações devidas, sem prejuízo de desarquivamento caso haja 

descumprimento do acordo. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-24.2019.8.11.0028

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

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

CACIA APARECIDA NUNES DE ALMEIDA OAB - 531.413.261-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002013-24.2019.8.11.0028. REPRESENTANTE: CACIA APARECIDA 

NUNES DE ALMEIDA INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação pela 

parte autora em face da requerida sob a alegação de que as suas faturas 

com referência ao mês de maio de 2018, possui valor exorbitante de R$ 

433,07 (quatrocentos e trinta e três reais e sete centavos) o qual não se 

adequava à sua real média de consumo. Aduz ainda que em função da 

falha na prestação do serviço, entrou em contato com a Reclamada, 

relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela promovida. 

Postula a condenação da reclamada a declarar o débito inexistente, bem 

como a indenizá-la quanto a ocorrência de danos morais. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado 

na fatura de energia elétrica da parte reclamante, haja vista que eles 

foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, a qual se 

procede regularmente por intermédio da perícia técnica realizada, 

requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial do histórico de 

consumo que acompanha a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na 

sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura 

do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria de 

forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar que 

após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de maio de 2018, forçando-a apenas ao pagamento parcelado. Se 

comparado com as demais faturas em que a parte consumidora alega o 

aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é muito diferente, 

conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela ré. Ademais, ao 

revés a tese defensiva não corroborou aos autos qualquer elemento de 

prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima da média de 

consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela 

empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar 

cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez que estes 

oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de energia 

elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À 
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MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, RATIFICO a liminar outrora concedida, REJEITO a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide com a consequente nulidade da fatura da fatura do 

mês de maio de 2018, devendo a ré promover o refaturamento dentro da 

média plausível, bem como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a 

partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001477-13.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSEFA TEREZA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento Antecipado da Lide 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar de mérito, ante o conjunto fático 

probatório constante nos autos. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSEFA TEREZA DA 

CONCEICAO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante fazer parte da comunidade no 

distrito de Chumbo e ser titular da Unidade Consumidora – UC 6/1858159-5 

onde reside com sua família, que vem sofrendo com várias quedas e 

oscilações de energia, lhe trazendo muitos prejuízos, fato este ocorrido 

em 03/04/2019, 04/04/2019, 11/04/2019, 19/04/19, 25/04/2019, perdurando 

até os dias atuais. A reclamada, em sua contestação, afirma que as 

quedas/oscilações não configuram dano moral passível de indenização, 

outrossim, o entendimento deste juizado para ações desta natureza tem 

sido pela improcedência do pedido de indenização por danos morais. 

Ademais, não há sequer protocolos de atendimento apontados pela parte 

autora e outra prova que demonstrasse o postulado. Ressalto também que 

a impugnação apresenta fatos sem o mínimo conteúdo de provas, 

tornando-se incongruentes com aquilo que já fora esposado na exordial. 

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente à incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta pontuar que em 

recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação relativa aos danos morais provenientes de corte no fornecimento 

de energia deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
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02/03/2018). De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não noticia nenhum prejuízo eventualmente 

suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que tenha ofendido o 

âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em 

dano moral indenizável. Da mesma forma, não havendo prova dos danos 

materiais, não há que se falar no dever de indenizar. Nessa esfera, o 

promovente alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não 

superam a condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. 

Desse modo, adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Posto isso, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de analisar o pedido de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002101-62.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MULTI COMERCIO E 

REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - ME 

REQUERIDO: CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo imediatamente, com as cautelas e 

anotações devidas, sem prejuízo de desarquivamento caso haja 

descumprimento do acordo. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000575-94.2018.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE MOISES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por 

Danos Morais. A parte ré requer a extinção do processo tendo em vista o 

pagamento da indenização a título de danos morais. É a síntese. Decido. 

Considerando que o executado realizou o pagamento da indenização 

objeto desta ação, juntando documentos que comprovam o depósito, 

requer a extinção do feito face do pagamento, e tenho que o pedido 

merece acolhimento. Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do 

NCPC, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, em face ao 

cumprimento da obrigação. Expeça-se competente alvará conforme 

requerido pela parte autora, devendo a Secretaria atentar-se aos poderes 

conferidos ao patrono. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001234-69.2019.8.11.0028. REQUERENTE: CHRISTIANE EVA DE ASSIS 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a 

parte autora alega que o descumprimento de determinação judicial imposta 

em sentença t rans i tada  em ju lgado nos  au tos  n . 

8010063-22.2016.8.11.0028 que tramitou junto a este juizado, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por 

danos morais. A promovida apresentara contestação, requerendo, em 

síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados 

na peça vestibular haja vista que não restou comprovada qualquer 

conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que 

motive a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais 

como pleiteado, uma vez que o débito já fora cancelado. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 
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ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. A parte autora, demonstrou em sua 

fatura de cobrança, UC n. 6/972923-7, referente ao mês de abril de 2019, 

um aviso de fatura pendente, qual seja, concernente ao mês de janeiro de 

2016 no valor de R$ 819,82 (oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois 

centavos), divida esta declarada inexistente nos autos n. 

8010063-22.2016.8.11.0028. A despeito do reconhecimento de cobrança 

indevida da parte reclamada, não fora demonstrado o cancelamento 

preterido a data do ingresso da demanda. Ressalto também que a 

reclamada não trouxe documentos que pudessem trazer solidez aos fatos 

apresentados em sua defesa, uma vez que a ela cabia o ônus de provar o 

cancelamento da dívida em fato anterior ao recebimento da fatura do mês 

de abril de 2019. Entrementes, as prestadoras de serviços, como é o caso 

da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo 

prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da 

mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do 

nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a parte reclamante 

quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, mormente 

porque são sabidas as dificuldades que os consumidores enfrentam para 

conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, 

sobretudo onde invariavelmente o contato é através de telefone, nunca 

pessoalmente, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Assim, condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a falha na prestação de serviço, 

a qual acarretou prejuízo a parte reclamante. Nessa toada, é necessário o 

cancelamento da cobrança referente ao mês de janeiro de 2016, com a 

máxima urgência. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, MANTENHO a liminar outrora concedida, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, condeno a parte ré pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), 

bem como ORDENO o cancelamento do débito de R$ 819,82 (oitocentos e 

dezenove reais e oitenta e dois centavos) referente ao mês de janeiro de 

2016, no prazo de 10 (dez) dias a contar do transito em julgado desta 

decisão, sendo ainda imposta a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diária 

limitada ao teto deste juizado, para o caso de reincidência do 

descumprimento de ordem judicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002119-83.2019.8.11.0028. REQUERENTE: NERI ZANIN REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. 

DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A 

parte reclamante promoveu a distribuição da presente ação de cobrança 

em 22 de novembro de 2019. Entretanto, os fatos a que se pleiteia 

indenização por danos morais se deu em maio de 2014. 3. Assim, 

seguindo o entendimento da Corte Especial quanto a prescrição 

quinquenal para ações que envolvem pedido de indenização por danos 

morais relacionados a danos sofridos por concessionárias do serviço 

público, após maio de 2014, operou-se a prescrição da pretensão por 

danos morais e materiais relativos a dívida, a teor do Código Civil: “art. 27 

do CDC”; 4. Portanto, diante da data do fato, desnecessária a analise de 

mérito, mesmo que não suscitada pela parte reclamada, uma vez que 

prescrição é matéria de ordem pública. 5. Diante do acima exposto, nos 

termos do art. 332, § 1º c/c o art. 487, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). 7. Submeto a 

presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. 

Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002104-17.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002104-17.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE LOURENCO 

REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. VISTOS, A parte 

autora alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, 

sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de necessidade de perícia técnica, por se tratar de matéria de 

ordem complexa, uma vez que as assinaturas apostas nos documentos 

apresentados pela parte autora e ré guardam similaridade, afastando a 

necessidade da prova técnica. Rejeito também as preliminares de falta de 

interesse de agir, ausência de pretensão resistia e documento unilateral, 

em razão de que não há necessidade de ingresso com demanda 

administrativa para que então se postule em juízo, bem como o extrato 

apresentado pela parte autora é valido para a prova do débito discutido na 

lide. Vencida as preliminares, passo a análise do débito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, ou seja, o contrato de cartão de crédito, com 
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assinatura idêntica a documento pessoal, bem como existem faturas com 

a utilização do cartão em sede da loja (terceiro) inclusive com pagamento. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as 

preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-34.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TEODORO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002271-34.2019.8.11.0028. REQUERENTE: NIVALDO TEODORO 

PROENCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Do julgamento antecipado O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Neste talante, impende reconhecer a 

improcedência dos pedidos deduzidos na prefacial. Com efeito, o cerne da 

questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos 

questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a parte 

requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, realizou medição 

conforme média de consumo dos meses anteriores, por ocorrer a 

impossibilidade na leitura em razão do vidro embaçado trazendo maior 

dificuldade de apuração (Resolução 414/2010 da ANEEL, arts. 87 e 89). 

Contudo, em alguns meses houve um consumo de energia elétrica maior 

do que aquela média trimestral atingida. Este valor pode ser apurado e 

cobrado posteriormente, pena de conferir uma injusta vantagem à parte 

requerente, que não pagará pelos serviços prestados. A jurisprudência já 

sedimentou tal entendimento, mutatis mutandis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEMANETO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – INVIABILIDADE DE LEITURA DO 

HIDRÔMETRO - COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO E POR 

ESTIMATIVA - POSTERIOR COBRANÇA DO CONSUMO EFETIVO – 

POSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO VEDADO - DÉBITO 

PRETÉRITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2. Nenhuma 

irregularidade há na cobrança da diferença decorrente do acúmulo do 

consumo não medido quando da próxima leitura efetiva, tendo em vista 

que o autor recebia água em sua residência, mas não efetuava 

contraprestação mensal pelo serviço, de maneira que não há que se falar 

em erro na cobrança, e, por consequência, em desconstituição dos 

débitos contestados. 3. Todavia, em que pese a regularidade da cobrança 

referente à recuperação de consumo, a inadimplência de tais faturas não 

podem dar ensejo ao corte dos serviços pela requerida, porquanto, o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, 

não é lícita a interrupção, tendo em vista a existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.4. Assim, embora seja 

legal a cobrança, o mesmo não se pode dizer acerca do corte efetivado, 

devendo ser mantida a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais ao autor.5. Ainda, não há que se falar em 

redução da verba indenizatória, porquanto, em casos semelhantes (corte 

indevido), esta Câmara adotou, como justa reparação ao lesado, o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, valor além àquele fixado 

pelo Juízo singular” (Ap 71759/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 04/09/2017). Ainda assim: “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR 

SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO NOS 

MESES ANTERIORES, TENDO A AUTORA PAGADO A TAXA MÍNIMA. 

LEITURA POSTERIOR COM O AJUSTE DO QUE FOI DE FATO CONSUMIDO. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS DO 

PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...). 3. Com 

efeito, merece ser mantida a sentença de improcedência, pois, as faturas 

trazidas pela própria autora coadunam com a narrativa da ré, no sentido 

de que não foi possível a realização da leitura do medidor nos meses de 

fevereiro a julho de 2016, tendo sido realizada a cobrança pelo mínimo. 

Das faturas anexadas pela autora, verifica-se que em todas a quantidade 

de Kwh foi a mesma, ou seja, 100. 4. Assim, quando foi possível realizar 

nova leitura do medidor, sendo viável aferir o que realmente consumido 

pela parte autora, o fez a empresa ré, restando, portanto, correta a sua 

cobrança. 5. Registre-se que a prática da recorrida ao realizar cobranças 

conforme a média ou consumo mínimo, quando não é possível realizar a 

leitura do medidor, é comum e, por certo, pode acarretar acúmulo na 

próxima fatura com a leitura de fato. Além de não se mostrar prática 

abusiva, na medida em que se está cobrando apenas aquilo que 

efetivamente consumido. 6. Precedentes desta Turma Recursal: Recurso 

Cível Nº 71007427560, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/04/2018; e, Recurso Cível 

Nº 71007250145, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 23/11/2017. 7. Sentença de 

improcedência que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO” (Recurso Cível 

Nº 71007190093, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 28/06/2018). Os danos morais 

são indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente, 

bem como há negativação pretérita a que busca a parte reclamante. Os 

fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, 

procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial. ANTE O EXPOSTO, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por NIVALDO TEODORO 

PROÊNÇA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, e Julgo extinto este processo com resolução de mérito, o 

que faço na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos ao MMª. Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra 

Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-55.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000004-55.2020.8.11.0028. REQUERENTE: GILCECLEIDE FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte 

autora a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais em decorrência de falha na prestação de serviços, uma 

vez que desconhece a origem da negativação, pois a UC n. 302890-9, 

refere-se a residência de sua filha, desconhecendo a dívida apontada na 

restrição. Em sua contestação, a reclamada limita-se a aduzir que não 

houve qualquer prática ilícita de sua parte, devendo o pedido ser julgado 

totalmente improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Resumidamente, a 

parte autora pretende a condenação da parte reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação de 

serviços, uma vez que desconhece a origem da negativação. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que houve falha na 

prestação de serviço por parte da reclamada, ao não fornecer a parte 

consumidora um serviço de qualidade, e da forma contratada. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente haver falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada não forneceu os serviços 

adequados e com a qualidade contratada pela reclamante, bem como não 

comprovou a origem do débito apontado na negativação. No que tange aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, 

bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e 

não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da cobrança indevida efetivada pela reclamada, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, 

verbis:  APELAÇÃO CÍVEL.  DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do exposto, 

à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), 

bem como CONDENO a ré DECLARAR a inexistência do débito objeto da 

lide, bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BRULIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDREA CINTRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001805-40.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ANA PAULA SANTOS DE 

OLIVEIRA, ANDREA CINTRA DE ARRUDA, MAICON BRULIM DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA, ANDREA CINTRA DE 

ARRUDA, MAICON BRULIM DE OLIVEIRA ajuizaram reclamação com 

pedido indenizatório por danos morais e materiais em desfavor de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A. Em síntese alegou 

que contratou serviço de viagem e turismo da promovida, adquirindo um 

pacote (viagem + hospedagem) para a cidade Fortaleza/CE nos dias 

11/06/2019 a 17/06/2019 e dividiu o pagamento com outras pessoas, 

bilhetes de embarque emitidos pela empresa aérea Avianca. Informou que 

a toda a contratação se deu com a reclamada e que, tendo conhecimento 

da atual situação da empresa área, entrou em contato com a ré buscando 

solucionar o empasse. Em razão do encerramento das atividades da 

companhia de aviação, teve que efetuar a compra de outras passagens 

aéreas no valor de R$ 556,26 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte 

e seis centavos). Ao final postulou devolução de valores em e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentara contestação e arguiu preliminarmente a ilegitimidade passiva e 

no mérito, sustentou a existência de culpa de terceiro Avianca e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. A parte 

reclamante não impugnou. É a síntese do necessário. Ilegitimidade passiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 680 de 798



CVC BRASIL. A indicação na petição inicial, da parte promovida, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material com a parte promovente, é 

suficiente para sustentar a legitimidade das partes, como preconizado pela 

Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, pacote de turismo e passagens aéreas) 

coincidem com a parte desta demanda, tornando-a parte legítima para 

figurar no polo passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão 

quanto à responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão 

examinados de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não 

havendo razão a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a falha na prestação de serviço, a excludente de 

culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. Vale destacar que, em caso de 

cancelamento de voo, mesmo com prévia notificação, nos termos do artigo 

12 da Resolução 400/2016 da ANAC, o transportador deverá oferecer 

reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro que oferece serviço 

equivalente para o mesmo destino dentro do prazo de 4 horas para que a 

situação também não venha a ser caracterizada falha na prestação de 

serviço. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE VOO. RAZÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO EM 

OUTRO VOO EM PERÍODO INFERIOR A QUATRO HORAS. PEDIDO INICIAL 

QUE NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em que 

pese o cancelamento do voo, o consumidor foi reacomodado em outro 

voo, em período inferior a quatro horas, de modo que não restou 

configurada ausência de adequada assistência. 2. Conforme consta da 

inicial, o recorrido havia comprado passagem aérea para o voo com saída 

prevista para às 07:43 horas, no entanto, em razão do cancelamento de 

tal voo, o consumidor foi reacomodado em voo com saída prevista para às 

11:30 horas. 3. Deste modo, merece provimento o recurso, para o fim de 

julgar improcedente o pedido inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 3Âª 

T u r m a  R e c u r s a l  e m  R e g i m e  d e  E x c e Ã § Ã £ o  - 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: GIANI MARIA 

MORESCHI - - J. 19.08.2016) (TJ-PR - RI: 000256665201581600360 PR 

0002566-65.2015.8.16.0036/0 (Acórdão), Relator: GIANI MARIA 

MORESCHI, Data de Julgamento: 19/08/2016, 3Âª Turma Recursal em 

Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 23/08/2016).. Em análise dos 

autos, observa-se que o contrato com transporte aéreo previa viagem da 

parte reclamante ao destino contratado (Fortaleza/CE) em 11/06/2019 a 

17/06/2019. Todavia, o voo foi cancelado e não houve reacomodação do 

passageiro em outro voo, como reconhecido pela parte reclamada, mas 

sim, foi necessário o pagamento do valor de R$ 556,26 (quinhentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), inclusive com itinerário que 

prejudicou as partes reclamantes. Portanto, diante da ausência de 

reacomodação da parte reclamante dentro do prazo estabelecido, a 

conduta omissiva da parte reclamada configurou conduta ilícita. 

Excludente de culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, 

importadores, comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, 

possuem responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 

e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída 

em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e 

II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

promovida contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade os serviços prestados por seus parceiros empresariais, 

em virtude de sua culpa in ilegendo e in vigilando. Neste sentido: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE 

TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de 

ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de 

cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo 

constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de 

fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados 

ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da 

responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. Neste sentido: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011). Desta forma, 

o simples fato da parte promovida alegar que a conduta ilícita tenha sido 

praticada pela companhia aérea, não há como eximir sua 

responsabilidade. Portanto, por não haver excludente de culpa da parte 

promovida, permanecendo inalterada a plena responsabilidade pela 

conduta ilícita detectada. Assim, diante do pagamento indevido para 

reacomodação em outro voo, as expensas dos reclamantes, merece 

guarida o pedido de indenização por danos materiais, sendo necessários 
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a devolução simples do valor de R$ 556,26 (quinhentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e seis centavos). Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base nos documentos 

juntados, pode-se afirmar que o pagamento por passagens aéreas 

desnecessariamente, no valor de R$556,26, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de 

valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e considerando as 

peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para 

a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00, para cada um dos 

autores. Dispositivo. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a devolver a parte autora o valor de R$ R$ 556,26 (quinhentos 

e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, a primeira parcela 

paga no dia 07/07/2019, sumula 43 do STJ c/c art. 398 do CC., bem como a 

pagar à cada uma das partes reclamantes o valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza 

Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-33.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-96.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-70.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA CLEMENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-55.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS FARIAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-61.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY CASSAROTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-37.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY LAZARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Considerando que a contestação é tempestiva, intimo a parte autora para, 

querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-60.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DOS SANTOS GRECCHI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUMPS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO PROCESSO: 1000150-60.2019.8.11.0019. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIANA DOS SANTOS GRECCHI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FUMPS - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação para Concessão de 

Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

MARIANA DOS SANTOS GRECCHI, em face do FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVO HORIZONTE DO 

NORTE - FUMPS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe. Recebida a inicial em decisão (id. 20074455), 

ocasião em que fora deferido o benefício da assistência judiciária gratuita 

à parte autora, e indeferida a tutela de urgência pleiteada. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação, com documentos (id. 21404184). 

Impugnação à contestação (id. 22168725). Decisão de especificação de 

provas (id. 22875589). A parte autora requereu a produção de prova 

testemunhal (id. 23219089), já o requerido pleiteou pelo julgamento 

antecipado da lide. Assim, não há preliminar a ser apreciada. Partes 

legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos 

requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Intimem-se as partes 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, e para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob 

pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, 

lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 

do CPC. Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. PORTO 

DOS GAÚCHOS, 16 de outubro de 2019. Rafael Depra Panichella Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 48093 Nr: 1389-19.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo da Luz Félix, Ilson Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Desta feita, considerando a permanência dos pressupostos do art. 312 e 

dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 

inclusive a inocorrência de quaisquer hipóteses legais ou normativas, 

INDEFIRO o pedido de concessão de medidas cautelares formulada pela 

defesa do acusado, de modo que MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA de 

RONALDO DA LUZ FELIX tal como foi lançada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-78.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SANCHES NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000304-78.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): ROSA SANCHES NOVAIS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos. À vista de tudo que consta nos autos, antes 

de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado 

do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da Organização do Processo), 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que SE 

INTIMEM as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento ou declaração de preclusão 

temporal. Tais intimações das partes será feita via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA 

PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para cumprimento do disposto no 

artigo 370 do Código de Processo Civil, deverão ser especificados quais 

fatos se pretendem comprovar através das provas requeridas, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento. Em caso de 

requerimento de prova testemunhal, desde já, no mesmo prazo e 

oportunidade do requerimento das provas, apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os requisitos do Art. 450 

do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 5º, do Código de 

Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais fatos 

pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 
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recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Porto 

dos Gaúchos/MT, 24 de março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-71.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PINHEIRO GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo: 1000104-71.2019.8.11.0019. AUTOR(A): 

LUCIANO PINHEIRO GODINHO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de Ação Ordinária para 

Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por LUCIANO PINHEIRO 

GODINHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando o recebimento de 

benefício previdenciário de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão. Alega, em síntese, que protocolou junto à 

requerida processo administrativo com pedido de auxílio-doença, isto em 

27/12/2018, sendo indeferido, ante o argumento de que não foi constatada 

para perícia médica, a incapacidade para o trabalho. Verbera que é 

portador das seguintes enfermidades incapacitantes: pequena efusão 

líquida infra-articular; Ruptura do corno posterior do menisco lateral; 

Achados que sugerem ruptura do ligamento cruzado anterior. 

Correlacionado com dados clínicos para caracterizar o grau de suficiência 

deste ligamento; Injúria parcial crônica do Ligamento colateral medial; 

Artropatia degenerativa fêmoro-tibial, conforme acima descrito e; 

Condropatia da patela e da tróclea femoral. Com a inicial vieram os 

documentos pessoais da requerente, bem como os que pretende 

comprovar os requisitos para concessão do benefício requerido, sendo a 

assistência judiciária gratuita deferida no despacho inicial de id 19109822, 

ocasião em que fora indeferido o pedido de tutela de urgência, bem como 

determinada a realização de perícia médica. Laudo Pericial acostado no id 

20857309. Manifestação da autora acerca do Laudo Pericial (ref. 25). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos no id 21891129, suscitando a preliminar de prescrição, e no 

mérito insurge-se quanto ao preenchimento dos pressupostos 

autorizadores para recebimento do benefício pleiteado. Impugnação à 

contestação (id 22417357). Decisão de especificação de provas no id 

22876791. Manifestou a parte autora pelo julgamento antecipado da lide (id 

23207937) Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o relatório. 2. 

Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: 

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; (...)”. Inicialmente, faz-se imperioso anotar que a preliminar 

de prescrição ventilada pela parte requerida, não é aplicável ao caso em 

apreço em que a parte autora pleiteia o recebimento do benefício desde a 

data da cessação do pagamento na esfera administrativa, que ocorreu 

ano de 2018. Isto porque, eventual prescrição somente alcançaria as 

prestações não reclamadas dentro do lapso temporal de cinco anos, fato 

inocorrente no caso em apreço, cuja pretensão fora ajuizada em 

28/03/2019. No que tange as prestações eventualmente vencidas nos 

cinco anos que antecedem o ajuizamento da presente demanda, não há 

que se falar em prescrição, até mesmo porque, a referida preliminar não 

atinge o direito ao recebimento do benefício previdenciário, mas sim as 

prestações que vão prescrevendo em face da demora do beneficiário em 

requerê-las. Posto isso, REJEITO a PRELIMINAR arguida pela requerida, 

vez que, as parcelas pleiteadas pela parte autora são anteriores ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação, não estando 

fulminadas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da 

Lei n.º 8.213/91. Não havendo arguição de outras preliminares, bem como, 

não constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a 

serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Com 

efeito, tem-se que a requerente pretende a concessão de auxílio-doença, 

com a conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ser portadora 

de problemas de saúde que a impedem de exercer sua atividade 

profissional. Inicialmente, mister consignar que é garantido ao segurado a 

percepção de auxílio-doença quando estiver impedido de trabalhar por 

período superior a quinze dias consecutivos, em decorrência de acidente 

ou doença, enquanto que a aposentadoria por invalidez é estipulada 

quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Destarte, necessário comprovar a condição de segurado da Previdência 

Social, cumprida a carência exigida e demonstrada à impossibilidade 

(auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Em relação à 

qualidade de segurado, extrai-se do extrato CNIS que no que atine à 

carência, a requerente atende a tal requisito, haja vista que ultrapassou o 

piso de 12 (doze) contribuições para fins de concessão do benefício 

vindicado, conforme documentos apresentados na exordial e o Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS acostado pela própria parte 

requerida. De outro viés, ressai dos autos que a parte autora possui sua 

capacidade reduzida em razão da doença que lhe acomete, entretanto, 

encontra-se na fila de espera para realização de cirurgia, e após 

reabilitação devera ser feita nova avaliação com médico ortopedista, 

consoante informações contidas no laudo pericial no id 20857309. No 

supracitado laudo pericial o médico Perito relata que a incapacidade do 

autor é: “Temporária: até que o mesmo realize tratamento cirúrgico 

proposto pelo ortopedista. Parcial: o mesmo devera evitar atividades que 

esforcem o joelho (como subir e descer escadas) (...) vale apenas 

ressaltar que o tratamento cirúrgico do joelho via SUS demora pelo menos 

2 ano na fila de espera”. Outrossim, quando questionado se a doenças ou 

lesões do autor o incapacita para o seu trabalho ou para atividade 

habitual, o Sr. Perito responde que “SIM”. Importante mencionar, que a 

profissão declarada pelo autor é a de eletricista, com 16 (dezesseis) anos 

de tempo de atividade. Desta feita, o caso em análise comporta o 

deferimento do benefício de auxílio-doença, já que a incapacidade é 

temporária e parcial e o autor aguarda procedimento cirúrgico. Contudo, 

não há que se falar em aposentadoria por invalidez, ao menos não nesse 

momento, em que o autor aguarda tratamento e, poderá se reabilitar, 

havendo possibilidade de estabilização da saúde. Consigne-se que não há 

prejuízo do autor, na hipótese de ocorrer o agravamento do seu estado de 

saúde, apresentando quadro clínico diverso do constatado na aludida 

perícia, novamente pleitear o benefício de aposentadoria por invalidez, 

nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE 

NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA 

DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Embora o laudo pericial não vincule 

o Juiz, forçoso reconhecer que, em matéria de benefício previdenciário 

por incapacidade, a prova pericial assume grande relevância na decisão. 

A perita judicial foi categórica em afirmar que a autora, diagnosticada 

como portadora de quadro de depressão, conquanto incapacitada para o 

trabalho de auxiliar de serviços gerais, está apta a exercer atividades 

laborativas que possam ser realizadas em sua casa, de costureira, 

passadeira, lavadeira, cozinheira etc. - Ao menos no momento, não se 

pode concluir que a recorrente está incapacitada de forma total e 

permanente para o trabalho. Nesse contexto, as profissões aventadas 

pela jurisperita, que podem ser exercidas no lar da parte autora, não 

precisam necessariamente de especialização e elevado grau de instrução. 

Ademais, a expert judicial ressalta a importância do exercício da atividade 

laborativa no tratamento da patologia. - Não há óbice à parte autora de, na 

eventualidade de agravamento de seu estado de saúde, novamente 
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solicitar o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. - O 

conjunto probatório, analisado em harmonia com o princípio do livre 

convencimento motivado, conduz o órgão julgador à conclusão de 

inexistência de incapacidade laborativa de forma total e permanente. Por 

conseguinte, não prospera o pleito de aposentadoria por invalidez. - 

Negado provimento à Apelação da parte autora. - Sentença mantida. 

(TRF-3 - AC: 00141886120144039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 05/06/2017, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/06/2017 – 

destaque acrescido) No caso em questão, se mostram presentes apenas 

os pressupostos caracterizadores do benefício de auxílio-doença, 

impondo-se o acolhimento do pedido autoral somente nesse ponto. Ao 

Arremate, destaca-se o entendimento jurisprudencial proferido em caso 

análogo ao presente: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO APENAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. 

I. É certo que o art. 43, § 1º, da Lei de Benefícios disciplina que a 

concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade 

total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de 

que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva 

para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de 

exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal 

entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da 

cobertura e do atendimento da Seguridade Social. II. Presentes os 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade 

laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente 

para condenar o INSS a conceder auxílio-doença nos termos da sentença, 

não sendo o caso de aposentadoria por invalidez. III. Honorários 

advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o 

limite legal, nos termos do §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC/2015. IV. Apelação 

do autor desprovida. (TRF-3 - AC: 00246232620164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 

30/01/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:13/02/2017 – destaque acrescido) Posto isso, de rigor o 

acolhimento apenas do pedido de concessão de auxílio-doença 

previdenciário. 1. Dispositivo “Ex positis”, e pelo mais que consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, proposta 

por LUCIANO PINHEIRO GODINHO em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, para condenar o requerido a conceder apenas o benefício 

de auxílio-doença a partir do indeferimento do benefício na esfera 

administrativa (27/12/2018), via de consequência, julgo extinto o processo, 

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

Processo Civil. 3. Providências Finais Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). No que tange às custas 

judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil que “A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 

Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia Federal do INSS foi vencida 

neste processo, devendo, portanto, pagar as custas processuais. Em 

respeito ao assunto, insta lembrar que a imunidade recíproca disposta no 

artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz 

respeito somente à impostos, não se aplicando às taxas e, portanto, não 

se aplicando ás custas (que possui natureza jurídica de taxa). Logo, 

conforme pacificado na jurisprudência, o INSS somente é isento do 

pagamento das custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando 

prevista a referida isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, 

merece uma peculiar observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a 

despeito de decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário 

atentar e fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 

7.603, em seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo 

sobre suas autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS 

(autarquia federal) pessoa jurídica diversa da União, bem como, 

exigindo-se o artigo 150, §6º da CF/88 lei ordinária específica para tal 

isenção, a isenção disposta na lei estadual supracitada (7.603/01) em 

nada se aplica ao INSS. Da mesma forma, o artigo 460 da CNGC-Judicial 

deste Estado não merece aplicação, considerando que a CNGC não se 

equivale á lei ordinária tributária para fins tributários, nada podendo dispor 

sobre isenção tributária, conforme já citado pelo art. 150, §6º da CF/88 c/c 

art. 176 do Código Tributário Nacional. Logo, custas pelo INSS. Condeno a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos 

termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas). Por fim, 

imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. PRECLUSA a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 23 de março 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo: 1000045-83.2019.8.11.0019. AUTOR(A): 

GILBERTO RODRIGUES REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL SENTENÇA 1. Relatório Trata-se de Ação Ordinária para 

Concessão de Benefício Previdenciário, proposta por GILBERTO 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando o 

restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, sustentando, para tanto, o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão. Alega, em síntese, que protocolou 

junto à requerida processo administrativo com pedido de auxílio-doença, 

isto em 02/08/2017, sendo deferido, porém, cessado em 30/01/2019. 

Verbera que é portador da seguinte enfermidade incapacitante: 

“Incontinência urinária total (perda involuntária de urina) há cerca de 10 

meses, quando realizou uma cirurgia em sua próstata (Ressecçao 

Endoscópica da Próstata). Em virtude deste problema o mesmo é obrigado 

a usar fraldas descartáveis continuamente, inclusive no período noturno e 
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a dormir em camas forradas com plástico. Obviamente tem passado por 

muitos constrangimentos no convívio social e familiar, perda da qualidade 

de vida, com dificuldades inclusive para manter uma atividade sexual 

saudável e impossibilidade de exercer qualquer atividade laboral, uma vez 

que qualquer esforço só aumenta a perda de urina.” Com a inicial vieram 

os documentos pessoais da requerente, bem como os que pretende 

comprovar os requisitos para concessão do benefício requerido, sendo a 

assistência judiciária gratuita deferida no despacho inicial de id 18048518, 

ocasião em que fora indeferido o pedido de tutela de urgência, bem como 

determinada a realização de perícia médica. Laudo Pericial acostado no id 

20869492. Manifestação do autor acerca do Laudo Pericial (id 21038760). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos no id 21891138, suscitando a preliminar de prescrição, e no 

mérito insurge-se quanto ao preenchimento dos pressupostos 

autorizadores para recebimento do benefício pleiteado. Impugnação à 

contestação (id 22339766). Decisão de especificação de provas no id 

22878180. Manifestou a parte autora pelo julgamento antecipado da lide (id 

23211619) Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o relatório. 2. 

Fundamentação Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: 

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; (...)”. Inicialmente, faz-se imperioso anotar que a preliminar 

de prescrição ventilada pela parte requerida, não é aplicável ao caso em 

apreço em que a parte autora pleiteia o recebimento do benefício desde a 

data da cessação do pagamento na esfera administrativa, que ocorreu 

ano de 2019. Isto porque, eventual prescrição somente alcançaria as 

prestações não reclamadas dentro do lapso temporal de cinco anos, fato 

inocorrente no caso em apreço, cuja pretensão fora ajuizada em 

11/02/2019. No que tange as prestações eventualmente vencidas nos 

cinco anos que antecedem o ajuizamento da presente demanda, não há 

que se falar em prescrição, até mesmo porque, a referida preliminar não 

atinge o direito ao recebimento do benefício previdenciário, mas sim as 

prestações que vão prescrevendo em face da demora do beneficiário em 

requerê-las. Posto isso, REJEITO a PRELIMINAR arguida pela requerida, 

vez que, as parcelas pleiteadas pela parte autora são anteriores ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da presente ação, não estando 

fulminadas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da 

Lei n.º 8.213/91. Não havendo arguição de outras preliminares, bem como, 

não constatando irregularidades a serem sanadas, tampouco nulidades a 

serem declaradas, passa-se diretamente ao julgamento meritório. Com 

efeito, tem-se que o requerente pretende a concessão de auxílio-doença, 

com a conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ser portador 

de problemas de saúde que a impedem de exercer sua atividade 

profissional. Inicialmente, mister consignar que é garantido ao segurado a 

percepção de auxílio-doença quando estiver impedido de trabalhar por 

período superior a quinze dias consecutivos, em decorrência de acidente 

ou doença, enquanto que a aposentadoria por invalidez é estipulada 

quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Destarte, necessário comprovar a condição de segurado da Previdência 

Social, cumprida a carência exigida e demonstrada à impossibilidade 

(auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Com efeito, 

primeiramente, no que concerne à condição de segurado, tem-se que os 

documentos acostados na exordial, somado ao extrato juntado pela 

requerida, são hábeis em demonstrar a qualidade de segurado da 

requerente, principalmente, pelo fato de ter sido reconhecido pela 

requerida tal qualidade quando deferiu o pedido de recebimento do 

auxílio-doença, sendo que houve a cessação do benefício apenas por não 

restar constatada a incapacidade para o laboro ou atividade habitual. Além 

disso, o CNIS acostado aos autos pela parte requerida comprova que o 

autor possui a carência exigida, eis que contribuiu muito mais que 12 

(doze) meses antes de ficar incapacitado para o trabalho. Logo, a prova 

documental apresentada confirma de forma inequívoca que a parte autora 

é segurada da previdência social. De outro viés, ressai dos autos que a 

parte autora possui incapacidade temporária em razão das doenças que 

lhe acomete, eis que aguarda a realização de tratamento proposto pelo 

urologista, qual seja, “colocação de esfíncter artificial”, e após reabilitação 

devera ser feita nova avaliação com médico urologista, consoante 

informações contidas no laudo pericial no id 20869492. No supracitado 

laudo pericial o médico Perito relata que a incapacidade do autor é: 

“Temporária: até que realize tratamento proposto pelo urologista 

“colocação de esfíncter artificial” - consequentemente isso melhoraria 

qualidade de vida do periciando e melhoria seu quadro depressivo. Vale 

apena ressaltar que esse procedimento não é oferecido pelo SUS. No 

momento é total: devido o autor está cursando quadro depressivo grave, 

segundo atestado médico dado pelo psiquiatra em anexo” Importante 

ressaltar que, segundo o Sr. Perito: “Apesar de não ser uma doença 

incapacitante “incontinência urinária”, entendo que o constrangimento que 

a mesma causa (uso fraldas descartáveis – paciente ficar cheirando urina 

tempo todo), dificulta o autor a manter bom convívio no meio social. Seu 

quadro depressivo diagnosticado pelo psiquiatra o impossibilita a qualquer 

atividade até que seja controlado, pois pode ter surto psicótico e colocar 

em risco as pessoas por perto.” Outrossim, ao ser realizada perícia 

médica constataram-se as seguintes enfermidades: Episódio depressivo 

grave com sintomas psicóticos (CID 10 F32.3); Estenose de Uretra (CID 10 

N35); Incontinência Urinária (CID 10 R32); Outros transtornos da bexiga: 

CID 10 N32; Transtornos da bexiga em doenças classificadas em outra 

parte (CID 10 N33); Prostactite crônica (CID 10 N41.1) e; Hiperplasia da 

próstata (CID 10 N40). Desta feita, o caso em análise comporta o 

deferimento do benefício de auxílio-doença, já que a incapacidade é 

temporária e total, no momento, e o autor aguarda a realização de 

tratamento. Contudo, não há que se falar em aposentadoria por invalidez, 

ao menos não nesse momento, em que o autor aguarda tratamento e, 

poderá se reabilitar, havendo possibilidade de estabilização da saúde. 

Consigne-se que não há prejuízo do autor, na hipótese de ocorrer o 

agravamento do seu estado de saúde, apresentando quadro clínico 

diverso do constatado na aludida perícia, novamente pleitear o benefício 

de aposentadoria por invalidez, nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IMPROCEDENTE. 

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - 

Embora o laudo pericial não vincule o Juiz, forçoso reconhecer que, em 

matéria de benefício previdenciário por incapacidade, a prova pericial 

assume grande relevância na decisão. A perita judicial foi categórica em 

afirmar que a autora, diagnosticada como portadora de quadro de 

depressão, conquanto incapacitada para o trabalho de auxiliar de serviços 

gerais, está apta a exercer atividades laborativas que possam ser 

realizadas em sua casa, de costureira, passadeira, lavadeira, cozinheira 

etc. - Ao menos no momento, não se pode concluir que a recorrente está 

incapacitada de forma total e permanente para o trabalho. Nesse contexto, 

as profissões aventadas pela jurisperita, que podem ser exercidas no lar 

da parte autora, não precisam necessariamente de especialização e 

elevado grau de instrução. Ademais, a expert judicial ressalta a 

importância do exercício da atividade laborativa no tratamento da patologia. 

- Não há óbice à parte autora de, na eventualidade de agravamento de seu 

estado de saúde, novamente solicitar o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez. - O conjunto probatório, analisado em 

harmonia com o princípio do livre convencimento motivado, conduz o órgão 

julgador à conclusão de inexistência de incapacidade laborativa de forma 

total e permanente. Por conseguinte, não prospera o pleito de 

aposentadoria por invalidez. - Negado provimento à Apelação da parte 

autora. - Sentença mantida. (TRF-3 - AC: 00141886120144039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de 

Julgamento: 05/06/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:19/06/2017 – destaque acrescido) No caso em questão, 

se mostram presentes apenas os pressupostos caracterizadores do 

benefício de auxílio-doença, impondo-se o acolhimento do pedido autoral 

somente nesse ponto. Ao Arremate, destaca-se o entendimento 

jurisprudencial proferido em caso análogo ao presente: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO 

APENAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. I. É certo que o art. 43, § 1º, da Lei de 

Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da 

comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame 

médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento 

jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera 

direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, 

atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua 

ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento 

traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do 

atendimento da Seguridade Social. II. Presentes os requisitos 
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indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, quais sejam, a comprovação da incapacidade 

laborativa, da carência e da qualidade de segurado, o pedido é procedente 

para condenar o INSS a conceder auxílio-doença nos termos da sentença, 

não sendo o caso de aposentadoria por invalidez. III. Honorários 

advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o 

limite legal, nos termos do §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC/2015. IV. Apelação 

do autor desprovida. (TRF-3 - AC: 00246232620164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 

30/01/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:13/02/2017 – destaque acrescido) Posto isso, de rigor o 

acolhimento apenas do pedido de concessão de auxílio-doença 

previdenciário. 1. Dispositivo “Ex positis”, e pelo mais que consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Restabelecimento de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, 

proposta por GILBERTO RODRIGUES em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, para condenar o requerido a conceder apenas o 

benefício de auxílio-doença a partir da cessação do benefício na esfera 

administrativa (30/01/2019), via de consequência, julgo extinto o processo, 

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

Processo Civil. 3. Providências Finais Os juros de mora incidem a partir da 

citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de 

Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao requerente a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de 

sessenta (60) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se 

trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). No que tange às custas 

judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de Processo Civil que “A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 

Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia Federal do INSS foi vencida 

neste processo, devendo, portanto, pagar as custas processuais. Em 

respeito ao assunto, insta lembrar que a imunidade recíproca disposta no 

artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, ambos da Constituição Federal, diz 

respeito somente à impostos, não se aplicando às taxas e, portanto, não 

se aplicando ás custas (que possui natureza jurídica de taxa). Logo, 

conforme pacificado na jurisprudência, o INSS somente é isento do 

pagamento das custas (inclusive despesas com oficial de justiça) quando 

prevista a referida isenção em lei estadual específica. Nesse aspecto, 

merece uma peculiar observação quanto ao Estado de Mato Grosso que, a 

despeito de decisões aceitando a isenção quanto ao INSS, é necessário 

atentar e fazer uma distinção de que a isenção disposta na Lei Estadual 

7.603, em seu artigo 3º, I, diz somente respeito à União, nada dispondo 

sobre suas autarquias e empresas públicas. Assim, sendo o INSS 

(autarquia federal) pessoa jurídica diversa da União, bem como, 

exigindo-se o artigo 150, §6º da CF/88 lei ordinária específica para tal 

isenção, a isenção disposta na lei estadual supracitada (7.603/01) em 

nada se aplica ao INSS. Da mesma forma, o artigo 460 da CNGC-Judicial 

deste Estado não merece aplicação, considerando que a CNGC não se 

equivale á lei ordinária tributária para fins tributários, nada podendo dispor 

sobre isenção tributária, conforme já citado pelo art. 150, §6º da CF/88 c/c 

art. 176 do Código Tributário Nacional. Logo, custas pelo INSS. Condeno a 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data (proveito econômico obtido), nos 

termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas). Por fim, 

imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

região não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC. Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS. PRECLUSA a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto dos Gaúchos/MT, 24 de março 

de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Processo: 1000429-46.2019.8.11.0019. AUTOR(A): 

ANTONIO MACHADO DE LUCA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL S E N T E N Ç A 1. Relatório Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, 

ajuizada por ANTÔNIO MACHADO DE LUCA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando o recebimento de benefício previdenciário através 

do reconhecimento da condição de trabalhadora rural. O feito tramitando 

regulamente, sendo que no id 28902669 a parte requerente pleiteou pela 

desistência da ação. Os autos foram remetidos à conclusão. É o relatório. 

2. Fundamentação Inicialmente, convém registrar que o pedido de 

desistência tem lugar até a prolação de sentença, conforme preceitua o 

art. 485, § 5º do Código de Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, 

inciso VIII, do CPC, diante da existência de expresso pedido de desistência 

da parte autora, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a 

desistência. Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da 

parte autora, que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, 

quando houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, 

quando já contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento 

do processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não 

havendo notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e 

estando a parte autora pugnando pelo término do processo, é de se impor 

a extinção do processo. Muito embora tenha sido determinada a citação da 

parte executada em decisão interlocutória proferida por este juízo, tem-se 

que até o presente momento não houve manifestação da parte adversa, 

assim, não há que se falar em ciência da parte requerida quanto ao pedido 

de desistência formulado, eis que, sequer contestou o pedido inicial. 

Nesse sentido dispõe o art. 485, §§ 4º e 5º, do CPC/15: “(omissis) § 4o 

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada 

até a sentença.” Com efeito, diante da desistência do pedido inicial, o feito 

deve ser extinto, sem resolução de mérito, não sendo necessário ouvir a 

parte requerida do pedido de desistência em comento, ante a inexistência 

de formação do contraditório. 3. Dispositivo Ante o exposto, forte nos 

fundamentos de fato e de direito alhures, HOMOLOGO a desistência do 

processo e, por consectário, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

resolução do mérito, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC. 

Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em 

custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado 

com base no valor da causa. No entanto, em face da gratuidade antes 
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deferida, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15. Uma vez 

certificado o trânsito em julgado da presente sentença, não havendo 

requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos/MT, 24 de 

março de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-12.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUSA HOSCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000138-12.2020.8.11.0019; Valor causa: R$ 10.139,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. FINALIDADE: Em 

observância à Portaria n° 09/2020DF/PG, que dispõe em seu Art.2° que 

todos os prazos processuais e audiências estão suspensas até o dia 

01/04/2020 PROCEDO À INTIMAÇÃO das partes quanto ao cancelamento 

da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA : 27/03/2020 Hora: 

13:00, VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS. PORTO DOS GAÚCHOS, 

24 de março de 2020 TANIA ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, 

PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-86.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Certidão Processo: 

1000146-86.2020.8.11.0019; Valor causa: R$ 32.321,88; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. FINALIDADE: Em observância à Portaria n° 

09/2020DF/PG, que dispõe em seu Art.2° que todos os prazos 

processuais e audiências estão suspensas até o dia 01/04/2020 

PROCEDO À INTIMAÇÃO da parte autora quanto ao cancelamento da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 27/03/2020 

13H:15MIN, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS 

GAÚCHOS. PORTO DOS GAÚCHOS, 24 de março de 2020 TANIA 

ANDRADE GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 TELEFONE: (66) 35261239

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 26/2020-CPAN

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de haver juiz de pa z suplente na 

serventia de cada município.

CONSIDERANDO, ainda, a ausência da Juíza de Paz do município de 

Confresa por motivos de saúde e férias.

RESOLVE:

DESIGNAR a Sr.ª ANDRESSA MENDES SILVESTRE, brasileira, casada, 

portadora do RG n. 23399813 SSP/MT e do CPF n. 048.875.041-52, para 

exercer, em caráter ad-hoc, o cargo de 1ª Suplente de Juiz de Paz do 

município de Confresa/MT, a partir da presente data.

Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de março de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001875-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER RODRIGUES DAMACENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001875-61.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL REQUERIDO: WALTER RODRIGUES 

DAMACENA Vistos, etc. Tendo em vista o teor da certidão do distribuidor, 

determino a intimação da parte autora para, em 10 dias, recolher o 

necessário. Decorrido o prazo acima sem o recolhimento, devolva-se à 

comarca de origem com as baixas necessárias. Com o recolhimento, 

cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos 

e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000499-06.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo cobrado o valor de R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

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

Processo Número: 1000112-88.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000112-88.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): N. D. V. REU: CARLOS MAGNO SILVA VIEIRA Vistos, etc; 

Considerando o pedido da parte requerida durante a audiência realizada 

nos autos, nomeio o advogado Tiago da Silva Machado, OAB/MT n. 

17.908, para patrocinar a defesa do demandado, devendo, ser intimado da 

presente nomeação, bem como para apresentar contestação nos autos. 

Decorrido o prazo de resposta, intime-se a parte autora para impugnação 

no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009285-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALESSANDRA MANTOVANI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo R$ 3,55 (três reais e 

cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, 

e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-35.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON MARQUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal apresentar impugnação a contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA RODRIGUES DE ASEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - APS CONFRESA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000019-28.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JULIETA RODRIGUES DE ASEVEDO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - APS CONFRESA Vistos, etc. JULIETA 

RODRIGUES DE ASEVEDO ajuizou demanda previdenciária em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos. Foi determinada a emenda a inicial 

a fim de que a parte autora anexasse aos autos o indeferimento 

administrativo do pedido, ocasião que encartou ao feito a petição 

constante no ID n. 28433674. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida (art. 

543-B do CPC), firmou entendimento no sentido de que: a) a exigência do 

prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do 

interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou 

processo não oriundo de juizado itinerante; b) nas ações não contestadas 

no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte 

autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias 

para análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do 

INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo; c) 

tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a 

data de início da ação como data de entrada do requerimento, para todos 

os efeitos legais. No caso dos autos, constata-se que a autora comprovou 

o agendamento administrativo do pedido, conforme documentos acostados 

nas fls.24/25, bem como já transcorreu o prazo de 90 (noventa) dias para 

o INSS se manifestar sobre o pedido pleiteado na esfera administrativa. 

Assim sendo, passo a análise da exordial. Pois bem. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos 

trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de início de 

prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, 

o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que 

demanda necessariamente a produção de prova pericial e estudo 

psicossocial. Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será 

melhor analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que 

deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 

24 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-65.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOUSA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000508-65.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOSE SOUSA FONSECA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e 

provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Outrossim, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita 

a requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 

se realizará por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, 

INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000407-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE SOBRINHO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANNY GOMES E COSTA OAB - TO5107 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000407-28.2020.8.11.0059. 

INVENTARIANTE: CLEUNICE SOBRINHO DA SILVA DE CUJUS: JOSE 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc; Considerando o valor atribuído à causa 

(R$ 300.000,00-trezentos mil reais), bem como os parcos documentos 

juntados para demonstrar a atual situação financeira dos requerentes, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio da advogada para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, devendo ser juntada aos autos declaração de imposto de 

renda, CTPS assinada ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência financeira dos autores, sob pena de extinção. Outrossim, 

insta frisar que, conforme o caso, desde que a parte comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais em parcela única, o 

§6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais. Por fim, compulsando os autos, verifico a existência de 

procuração outorgada por instrumento particular e por pessoa não 

alfabetizada, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, em 

razão da ausência da assinatura da parte outorgante. Desse modo, no 

mesmo prazo acima, deverá também regularizar a representação 

processual, juntando instrumento público de outorga do mandato, bem 

como comprovante de endereço da parte requerente, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o lapso temporal acima, retornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001592-38.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARREIRA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI SANTANA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001592-38.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JOSE BARREIRA LUZ EXECUTADO: VALDECI SANTANA DE 

ANDRADE Vistos, etc; JOSÉ BARREIRA LUZ, por meio de advogado 

constituído, ajuizou Ação de Execução por Entrega de Coisa Certa em 

face de VALDECI SANTANA DE ANDRADE, devidamente qualificados. 

Juntou os documentos de fls. 16/25. Determinada a emenda a inicial para 

comprovar a real impossibilidade de arcar com as custas processuais e 

anexar comprovante de endereço (fl. 28), a parte autora juntou a petição 

de fls. 29/31, reiterando o pedido para concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, oportunidade em que anexou cópia de 

extratos bancários de eventual recebimento do benefício de aposentadoria 

por idade. Os autos retornaram conclusos. É o relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução se refere ao 

contrato particular de compra e venda de imóvel rural, concernente a um 

direito de posse e domínio de área de terras, de 32 Alqueires, situada no 

município de Confresa/MT, denominada Fazenda Estrela. Para fazer jus 

aos benefícios da justiça gratuita, o autor anexou ao feito declaração de 

hipossuficiência e cópia de três extratos bancários acerca do recebimento 

do benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo em 

que o requerente faz jus. Contudo, tendo em vista o tamanho total da área 

em questão, bem como os parcos documentos juntados, vislumbro que 

não se enquadra como beneficiário da assistência judiciária, ressaltando 

que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa do estado de 

miserabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DO 

ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVADA DECLARAÇÃO – 

SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – 

STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – REJEITADO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Tal presunção é relativa, podendo ser 

afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 

miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a 

hipossuficiência. 3. A exigência de prequestionamento para a interposição 

de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais. 4. Decisão monocrática 

mantida” (TJMT, AgR35434/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016). Insta frisar que, conforme o caso, desde que a parte 

comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais em 

parcela única, o §6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de 

parcelamento das custas processuais. Ante o exposto, sem mais 

delongas, INDEFIRO a gratuidade requerida e determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) 

dias, pagar as custas e despesas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do CPC). 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-33.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000148-33.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO PEREIRA DE ARAUJO REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Considerando que na presente demanda objetiva-se o deferimento de 

benefício de Prestação Continuada (Lei n. 8.742/93), comunique-se, com a 

respectiva carga, através do sistema GPSem à equipe Multidisciplinar 

desta Comarca para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar na residência da 

parte autora estudo social sobre o caso, especialmente quanto à situação 

financeira da parte requerente e das demais pessoas que porventura 

residam na mesma residência, respondendo, por conseguinte, aos 

quesitos formulados pelas partes. Saliento, outrossim, que o prazo supra 

começará a contar a partir do retorno das atividades do Poder Judiciário, 

as quais estão parcialmente suspensas em virtude da pandemia do 

Covid-19, consoante se infere da Portaria –Conjunta n. 249, do Tribunal de 

Justiça deste Estado. Com o retorno das atividades forenses, deverá o 

Gestor Judiciário impulsionar os autos a fim de cumprir o supra 

determinado. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000316-35.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALNCIO TAVARES SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000316-35.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ALNCIO TAVARES SOBRINHO EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

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

de sentença proposta por ALONCIO TAVARES SOBRINHO em face do 

INSS, ambos qualificados nos autos. Aduziu, em síntese, que a sentença a 

qual pretende executar foi prolatada nos autos sob n. 

510-77.2005.811.0059 (cód. 6217), informando que no mencionado feito 

não foram pagos todos os valores devidos. É o relatório. Decido. Da 

análise detida dos autos, conclui-se que o feito deve ser extinto, haja vista 

a existência da litispendência. Uma ação é idêntica à outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Verifica-se litispendência quando reproduz ação anteriormente ajuizada, 

ou seja, há litispendência quando se repete ação que já está em curso. No 

caso em tela, observa-se que entre o presente feito e o processo sob n. 

510-77.2005.811.0059 (cód. 6217), que tramitou na Primeira Vara desta 

comarca, a identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo a 

configurar o instituto da litispendência, devendo ser extinto o presente 

feito porque foi ajuizado posteriormente. Nesse diapasão, insta consignar 

que a execução citada foi extinta e transitou em julgado em 16/09/2019, 

estando sob o manto da coisa julgada material. POSTO ISSO, com base na 

motivação supra, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, 

incisos I, IV e V do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA PEREIRA PARREAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000501-73.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CELMA PEREIRA PARREAO 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (certidão de casamento, por 

exemplo). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA PEREIRA PARREAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000502-58.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CELMA PEREIRA PARREAO 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (certidão de casamento, por 

exemplo). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-66.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDRIANA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000398-66.2020.8.11.0059. AUTOR: VALDRIANA SOUZA DA SILVA 

REU: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 15h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem 

o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-34.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CELIA RODRIGUES PARENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000232-34.2020.8.11.0059. REQUERENTE: RONALDO JOSE PINHEIRO 

REQUERIDO: ANA CELIA RODRIGUES PARENTE Vistos, etc. Recebo a 

inicial e designo audiência de conciliação para o dia 27 de maio de 2020, 

às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em 

que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-73.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA PEREIRA PARREAO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000501-73.2020.8.11.0059. REQUERENTE: CELMA PEREIRA PARREAO 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 
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descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório (certidão de casamento, por 

exemplo). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001425-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001425-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JORGIANE BARROS DE SANTANA MARTINS REU: MARCIO 

GOMES MARTINS Vistos, etc. Analisados os autos, verifico que as partes 

acordaram em audiência de conciliação quanto à guarda, fixação de 

alimentos e direito de visitas, bem como o Ministério Público Estadual 

requereu a respectiva homologação por este juízo. É o relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, 

"b", do CPC/2015. Sem custas. Registrada a sentença, certifique-se o 

trânsito em julgado e, após, arquive-se, com as cautelas legais e as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do 

Norte/MT, 23 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001313-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA SANTIAGO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PENA MENDES JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001313-86.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NILMARA SANTIAGO NUNES REU: ANTONIO PENA MENDES 

JUNIOR Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação do requerido no ID 

20491634, intime-se a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 

dias. Após, conclusos para saneamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Alegre do Norte-MT, 23 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001311-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEILYANNE MARTINS MUNIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON FERREIRA DA SILVA MUNIZ (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001311-19.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LEILYANNE MARTINS MUNIZ DA SILVA REU: WASHINGTON 

FERREIRA DA SILVA MUNIZ Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por 

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, representado por sua genitora 

LEILYANNE MARTINS MUNIZ DA SILVA em face de WASHINGTON 

FERREIRA DA SILVA MUNIZ, todos qualificados nos autos. Conforme 

certidão acostada pelo gestor judiciário às fls. retro, a requerente informou 

nos autos estar residindo no município de Vila Rica/MT e, em razão disso, 

requereu a remessa dos autos àquela comarca. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Analisando os autos 

com acuidade, e conforme já mencionado, vislumbro que o alimentando 

reside atualmente no município de Vila Rica/MT. Pois bem. A literalidade do 

artigo 53, inciso II do CPC preconiza que: Art. 53. É competente o foro: II – 

de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem 

alimentos. Assim, verifica-se que o foro judicial competente para a análise 

do presente feito é aquele do domicílio do alimentando, a saber, Vila 

Rica/MT, pois se deve levar em conta o melhor interesse da criança, 

considerando-se até mesmo, a distância geográfica entre uma Comarca e 

outra, onde certamente, no decorrer do deslinde processual, viria o infante 

a suportar prejuízos, mais precisamente de deslocamento. Assim, sem 

maiores delongas, o foro apto para a análise dos presentes autos é a 

Comarca em que está domiciliado o alimentando, a teor do que preconiza 

as normas relativas à competência e considerando ainda o melhor 

interesse destas, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Desta forma, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito e determino a remessa dos presentes autos à 

Comarca de Vila Rica – MT, na forma do art. 53, inciso II do CPC. Ciência 

ao Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte – MT, 

23 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001360-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOSCHIGTON SANTIAGO DE SÁ (REQUERIDO)

 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de INTIMAR A PARTE 

AUTORA acerca do teor da r. sentença prolatada no ID 30593423, bem 

como para que compareça à Secretaria da 2ª Vara após o retorno do 

expediente previsto na Portaria Conjunta nº 249/2020, a fim de retirar e 

assinar o termo de guarda confeccionado nesta data. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Porto Alegre do Norte, 24 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET Gestor de 

Secretaria

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

Processo Número: 1001969-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THIESLLEY LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON PEREIRA SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001969-09.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): THIESLLEY LIMA DE SOUZA REU: DENILSON PEREIRA 

SANTOS Vistos, etc. Analisados os autos, verifico que as partes 

acordaram em audiência de conciliação quanto à fixação de alimentos, 

bem como o Ministério Público Estadual requereu a respectiva 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do CPC/2015. 

Sem custas. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se, com as cautelas legais e as baixas necessárias. Em 

consonância com a Tabela da OAB/MT, observando-se o trabalho 

realizado e o momento processual do feito, bem assim, aos ditames da 

proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a favor do advogado 

nomeado, Dr. Matheus Roos (OAB/MT n.º 19739), a quantia de 4 URH’s a 

título de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000519-94.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Confresa-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000519-94.2020.8.11.0059. 

IMPETRANTE: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA IMPETRADO: 

PREFEITO DE CONFRESA-MT Vistos, etc. Em análise preliminar das 

condições da ação, constato que na petição inicial o Impetrante indicou a 

autoridade coatora que agira com ilegalidade ou abuso de poder, contudo 

não apontou a pessoa jurídica a qual está vinculada e sua devida 

qualificação, em desconformidade com o determinado no caput do artigo 

6° da Lei Federal n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 6o A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 

apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, 

a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições”. Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicando a pessoa jurídica a que se encontra 

vinculada a autoridade coatora, com sua respectiva qualificação, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte - 

MT, 24 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000493-96.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

ELAINE MOREIRA DO CARMO OAB - MT8946-O (ADVOGADO(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORACINA JESUS CARVALHO SPANHOLI PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO XINGU (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000493-96.2020.8.11.0059. 

IMPETRANTE: VANDERLEY SOARES DA SILVA IMPETRADO: CORACINA 

JESUS CARVALHO SPANHOLI PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO XINGU Vistos, etc. Em análise preliminar 

das condições da ação, constato que na petição inicial o Impetrante 

indicou a autoridade coatora que agira com ilegalidade ou abuso de poder, 

contudo não apontou a pessoa jurídica a qual está vinculada e sua devida 

qualificação, em desconformidade com o determinado no caput do artigo 

6° da Lei Federal n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 6o A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será 

apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a 

primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, 

a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual 

exerce atribuições”. Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO ao Impetrante que emende a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicando a pessoa jurídica a que se encontra 

vinculada a autoridade coatora, com sua respectiva qualificação, sob 

pena de indeferimento da inicial. Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, façam os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Porto Alegre do Norte - 

MT, 24 de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002520-86.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA DE ASSIS (AUTOR(A))

PEDRO SINVAL DO ESPIRITO SANTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERSON JALES COSTA SALES OAB - MT3977-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES (REU)

DIRCEU PINHATTI MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MARASCHIN OAB - 731.595.061-34 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Edir Escorsim (CONFINANTES)

LAZARO PEREIRA FILHO (CONFINANTES)

MARCO ANTONIO (CONFINANTES)

RÉUS INCERTOS, AUSENTES E DESCONHECIDOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1002520-86.2019.8.11.0059 PEDRO SINVAL DO ESPIRITO SANTO 

MARTINS e outros DIRCEU PINHATTI MENDES e outros CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a Parte autora para que junte aos autos os documentos solicitados 

pela Fazenda Pública estadual no ID 30288271, no prazo legal. Porto 

Alegre do Norte/MT, 24 de março de 2020. RENATA DE CASTRO CANCIAN 

MOLINET Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001687-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. A. J. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001687-68.2019.8.11.0059. 

EXEQUENTE: JIZELE SANTANA SIQUEIRA EXECUTADO: ARCHIMEDES 

GRACINDO ALVES JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de ação de Execução de 

Alimentos proposta por Renan Reis Santos, representado pela genitora 

JIZELE SANTANA SIQUEIRA, em desfavor de ARCHIMEDES GRACINDO 

ALVES JUNIOR. No ID 29076768, a parte exequente, através do 

advogado, informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

dado o fato de que o executado faleceu e não deixou bens, requerendo 

portanto a homologação da desistência da ação. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o breve relatório. Decido. Como se vê, a parte exequente 

não tem mais interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual requer 

a desistência da ação. Dispõe o artigo 775 do CPC que “o exequente tem o 

direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida 

executiva”. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, em 

se tratando de processo de execução, o demandado (executado) não 

precisa manifestar seu consentimento para que a desistência acarrete a 

extinção do feito. No caso em comento houve o falecimento da parte 

executada. Assim, diante do pedido expresso de desistência da ação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, 

homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

exame do mérito, nos termos dos artigos 775 e 485 VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. P.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de 

março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000051-33.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000051-33.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: RICARDO 

MORTARI Vistos, etc. BANCO VOLKSWAGEN S.A ingressou com a 

presente Ação de Busca e Apreensão EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em 

face de RICARDO MORTARI. Em seguida, o Requerente informa que não 

possui mais interesse na ação (ID 29488744), com isso deve se impor a 

extinção do feito com base no artigo 485 do inciso VIII do NCPC. Vieram os 

autos à conclusão. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, é de 

conhecimento que encontra-se em vigor o atual Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. 

Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito 

quando: ... VIII – Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da 

ação pode ser apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo o 

Requerente interesse no prosseguimento do feito, não se vislumbra 

qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos 

requeridos no ID 29488744. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

§5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte Autora ao pagamento de custas processuais, caso existente, sem 

condenação em honorários advocatícios. Dê-se baixa na restrição 

veicular se houver. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte - MT, 24 de Março de 

2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001858-25.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. B. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001858-25.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: JANNIE KELLY BARBOSA LIMA REQUERIDO: WANDER 

TAVARES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio litigioso 

ajuizada por JANNIE KELLY BARBOSA LIMA TAVARES em face de 

WANDER TAVARES DA SILVA, ambos qualificados. A parte requerente 

acostou aos autos, no ID 27942127, acordo extrajudicial entabulado entre 

as partes, convertendo o divórcio litigioso em consensual e, por seguinte, 

requerendo a homologação do acordo no tocante ao divórcio, guarda dos 

filhos menores, alimentos e visitas. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público Estadual pugnou pela homologação do acordo entabulado entre as 

partes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Presentes os 

pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, além do que 

ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa. Em relação ao 

pedido de divórcio, tem-se que com o advento da Emenda Constitucional 

nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os cônjuges 

(consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a qualquer 

momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, razão pela 

qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado na peça 

inicial. No tocante à guarda, alimentos e visitas, a representante ministerial 

manifestou favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve ser 

homologado. Ante o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes, de modo que decreto o divórcio de JANNIE 

KELLY BARBOSA LIMA TAVARES e WANDER TAVARES DA SILVA, 

fazendo cessar todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a 

cônjuge virago voltar a utilizar o nome de solteira. Por fim, no tocante ao 

acordo da guarda, alimentos e visitas apresentado pelas partes no ID 

27942127, o HOMOLOGO tornando-o parte integrante desta sentença, nos 

termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, dada à gratuidade de justiça deferida. Expeça-se o 

respectivo mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente. Lavre-se o respectivo termo de guarda dos filhos menores 

em nome da genitora Jannie Kelly Barbosa Lima Tavares. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte - MT, 23 de março de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-21.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEODORO MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000498-21.2020.8.11.0059. 

AUTOR: PEDRO TEODORO MACIEL REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos termos preconizados no artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela perpetrados se mostrem plausíveis, para a 

concessão de benefício previdenciário em tela, é impositiva a produção de 

prova pericial, não somente a médica, como também o estudo psicossocial 

para fins de aferição da hipossuficiência financeira. Desse modo, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação da autarquia requerida, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, 

desde logo, quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria 

deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; Após, 

determino que se expeça ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, 

em 30 (trinta) dias a contar da intimação, realize estudo psicossocial junto 

à residência da parte autora, constando-se como objeto do estudo a 

análise quanto à hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão 

ser respondidos os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. 

Elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Alegre do Norte-MT, 24 de março 

de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002527-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ RICARDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

IRLANDA DE SOUSA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002527-78.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: IRLANDA DE SOUSA PARENTE, LUIZ RICARDO CARDOSO 

DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio consensual c/c 

alimentos, guarda e visitas ajuizada por IRLANDA DE SOUSA PARENTE e 

LUIZ RICARDO CARDOSO DA SILVA, ambos qualificados. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela homologação do 

acordo entabulado entre as partes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e 

interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o 

advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser 

requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um 

deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à guarda, 

alimentos e visitas, a representante ministerial manifestou favorável, razão 

pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante o exposto, 

JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes, de 

modo que decreto o divórcio de IRLANDA DE SOUSA PARENTE e LUIZ 

RICARDO CARDOSO DA SILVA, fazendo cessar todos os deveres 

inerentes ao casamento. Por fim, no tocante ao acordo da guarda, 

alimentos e visitas apresentado pelas partes no ID 27447086, o 

HOMOLOGO tornando-o parte integrante desta sentença, nos termos da 

letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

dada à gratuidade de justiça deferida. Expeça-se o respectivo mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Lavre-se o 

respectivo termo de guarda do filho menor em nome da genitora Irlanda de 

Sousa Parente. Em consonância com a Tabela da OAB/MT, observando-se 

o trabalho realizado e o momento processual do feito, bem assim, aos 

ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a favor do 

advogado nomeado, Dr. Matheus Roos (OAB/MT n.º 19739), a quantia de 

5 URH’s a título de honorários advocatícios Após, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre do Norte - MT, 23 de março de 2020. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 63442 Nr: 760-27.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Saedt, MARISA SAEDT, GUILHERME MARIO 

SAEDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE VIAGENS FRANQUEADA: HM 

VIAGENS E TURISMO LTDA, MASTER FRANQUEADA, BRITISH 

AIR.WAYS(O U/U), Empresa de Turismo CVC Brasil Operadora e Agencia 

de Viagens S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES NAVES 

CARNEIRO - OAB:16975-B, Renata Guimarães Naves Carneiro - 

OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MACIEL - 

OAB:189411, fabio alexandre de medeiros torres - OAB:91.377/RJ, 

Gustavo Henrique dos Santos Viseu - OAB:117.417 - SP, PAULO 

VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete da Segunda Vara

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por Charles Saedt em face de CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A e outros.

À referência 75, as partes informaram que, no intuito de pôr fim à 

demanda judicial, compuseram amigavelmente, requerendo a extinção do 

feito.

Ulteriormente à referência 78, a parte requerida jungiu aos autos 

comprovante de depósito em conta bancária de titularidade da parte 

autora.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

As partes celebraram acordo referente ao objeto da demanda à referência 

75, pugnando pela sua homologação e extinção do feito com exame do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Ritos.

Dispositivo.

Ante o exposto, Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (referência 75).

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, decido o processo, resolvendo o mérito da questão, na forma do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Eventuais custas processuais caberá à parte autora, consoante se extrai 

3 do acordo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 P.I.C.

Sentença

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

Processo Número: 1001969-09.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THIESLLEY LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON PEREIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001969-09.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): THIESLLEY LIMA DE SOUZA REU: DENILSON PEREIRA 

SANTOS Vistos, etc. Analisados os autos, verifico que as partes 

acordaram em audiência de conciliação quanto à fixação de alimentos, 

bem como o Ministério Público Estadual requereu a respectiva 

homologação por este juízo. É o relatório. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do CPC/2015. 

Sem custas. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se, com as cautelas legais e as baixas necessárias. Em 

consonância com a Tabela da OAB/MT, observando-se o trabalho 

realizado e o momento processual do feito, bem assim, aos ditames da 

proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a favor do advogado 

nomeado, Dr. Matheus Roos (OAB/MT n.º 19739), a quantia de 4 URH’s a 

título de honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001520-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURITA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001520-51.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALTER DA SILVA COSTA REQUERIDO: LAURITA 

CRISTINA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Honorários Advocatícios proposta por VALTER DA SILVA COSTA em face 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 695 de 798



de LAURITA CRISTINA DA SILVA, ambos devidamente qualificados. As 

partes formularam acordo na audiência de conciliação, de modo que, 

todos os termos do referido acordo restam devidamente discriminados, de 

forma pormenorizada no ID 29385147. Com isso, pugnam pela 

homologação do acordo, com a extinção desta demanda, por sentença 

meritória, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. É o relatório. Decido. As partes celebraram acordo 

referente ao objeto da demanda no ID 29385147, pugnando pela sua 

homologação e extinção do feito com exame do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Dispositivo. 

Ante o exposto, Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 29385147). Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as partes, 

decido o processo, resolvendo o mérito da questão, na forma do art. 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Custas já pagas. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 23 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000671-79.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL SUISSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000671-79.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: VALDERINA FERREIRA SANTOS SUISSO, OTONIEL SUISSO 

DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de divórcio consensual c/c 

partilha, alimentos, guarda e visitas ajuizada por VALDERINA FERREIRA 

SANTOS SUISSO e OTONIEL SUISSO DOS SANTOS, ambos qualificados. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pugnou pela 

homologação do acordo entabulado entre as partes. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, 

legitimidade e interesse de agir, além do que ausentes preliminares, passo 

à análise do mérito da causa. Em relação ao pedido de divórcio, tem-se 

que com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá 

ser requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou apenas por apenas 

um deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando o prazo que era 

anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer óbice à 

decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. No tocante à partilha, 

guarda, alimentos e visitas, a representante ministerial manifestou 

favorável, razão pela qual o acordo celebrado deve ser homologado. Ante 

o exposto, JULGO extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015, e homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes, de modo que decreto o divórcio de VALDERINA FERREIRA 

SANTOS SUISSO e OTONIEL SUISSO DOS SANTOS, fazendo cessar 

todos os deveres inerentes ao casamento, devendo a cônjuge virago 

voltar a utilizar o nome de solteira. Por fim, no tocante ao acordo da 

partilha, guarda, alimentos e visitas apresentado pelas partes no ID 

19335735, o HOMOLOGO tornando-o parte integrante desta sentença, nos 

termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já pagas. Expeça-se o respectivo mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Lavre-se o respectivo 

termo de guarda do filho menor em nome da genitora Valderina Ferreira 

Santos Suisso. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte - MT, 24 

de março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-05.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE LIMA OLIVEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000124-05.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): IRANI DE LIMA OLIVEIRA ROCHA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação para Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por IRANI DE LIMA OLIVEIRA 

ROCHA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados. Intimado para apresentar contestação, o 

requerido manifestou-se nos autos e juntou proposta de acordo (ID 

29805741). Na sequência, a parte autora apresentou manifestação, 

concordando com o acordo proposto pelo requerido (ID 30245426). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. As partes 

celebraram acordo referente ao objeto da demanda no ID 29805741, 

pugnando pela sua homologação e extinção do feito com exame do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Dispositivo. Ante o exposto, Homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 

29805741). Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença 

entre as partes, decido o processo, resolvendo o mérito da questão, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem 

custas, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 24 de março de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 7215-37.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATON DA SILVA GUERRA, Cristiano das 

Neves Souza Lima, JOHN OLIVEIRA GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974/MT, Italo Regis de Amorim Freitas - 

OAB:16502/PB, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 (...) Todavia, em que pese tais informações, verifico que assiste razão a 

douta Representante do Ministério Público, pois o delito em tela (de tráfico 

de drogas) embora praticado sem violência ou grave ameaça, é o principal 

fomentador dos demais delitos que envolvem, em sua grande maioria, 

violência e grave ameaça, tais como roubo, lesão corporal e até mesmo 

homicídio.Em análise ao caso concreto, podemos perceber a gravidade 

exógena nos fatos, sendo que ocorreu a apreensão de uma quantidade 

de entorpecentes além de arma e munições; ademais, em tempos de 

calamidade púbica na qual vivemos, gerando reflexos mundiais, não se 

torna razoável, muito menos proporcional, colocar em liberdade, pessoas 

com tamanha periculosidade social. Friso ainda, não ser este um “juízo de 

futurologia” e sim um meio de garantir a ordem social e a segurança 

jurídica ante o perigo concreto que a liberdade dos Acusados poderiam 

ocasionar.Com esteio nestes fundamentos MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS, em desfavor dos Acusados JHONATON DA SILVA 

GUERRA e JOHN OLIVEIRA GUERRA, ambos devidamente 

qualificados.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 115143 Nr: 2401-45.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renilton Alves Pereira, alcunha "Neguinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA 

SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO ACUSADO RENILTON ALVES PEREIRA 
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por prisão domiciliar. Para tanto, deverá os acusados permanecerem em 

suas residências até a superveniência de decisão que modifique o atual 

estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender 

ausentar-se de sua residência.A presente Decisão servirá, 

Excepcionalmente como Mandado e Alvará de Soltura, devendo ser os 

Acusados, imediatamente, postos em liberdade, salvo se por outro motivo 

os mesmos não devem permanecer presos.Ciência ao Ministério Público e 

a Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

Segue as informações prestadas nos autos do HC n.º nº 

1007245-67.2020.8.11.0000.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 71-41.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Almeida Silva, Lindondion Barbosa 

de Oliveira Vulgo "Capitão", Glebson dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Oliveira de Souza 

Júnior - OAB:MT12797-B, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, NIVALDO 

PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 (...) Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic 

stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a 

qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o 

artigo 311 do Código de Processo Penal.Com esteio nestes fundamentos 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em 

desfavor dos Acusados GLEBSON DOS SANTOS COSTA, LINDONDION 

BARBOSA DE OLIVEIRA e JOÃO PAULO ALMEIDA SILVAOutrossim, fica a 

presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes 

medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de 

Processo Penal, quais sejam: a) a apresentação de endereço fixo na data 

da intimação da presente decisão;b) o estrito cumprimento das 

Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua 

residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);c) fiel 

cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito 

Estadual e Municipal;d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período 

noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min. e) comparecimento a 

todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu 

endereço atualizado; e f) A proibição de alteração do domicílio, SEM 

PRÉVIA autorização do Juízo. FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA 

NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.A presente Decisão servirá, 

Excepcionalmente como Mandado e Alvará de Soltura, devendo ser os 

Acusados, imediatamente, postos em liberdade, salvo se por outro motivo 

os mesmos não devem permanecer presos.Ciência ao Ministério Público e 

a Defesa.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 123116 Nr: 6968-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Breno Felipe Pereira Campos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 A prisão preventiva decretada em face do Acusado BRENO FELIPE 

PEREIRA CAMPOS MATOS foi reanalisada por este Magistrado em 04 

(quatro) ocasiões, apenas nos últimos 35 (trinta e cinco dias), sendo, em 

todas as oportunidades, verificada a necessidade de manutenção da 

cautelar prisional (ref. 89, 98, 121 e 138); ademais, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também indeferiu o pedido liminar, em 

sede de Habeas Corpus (ref. 137).

Portanto, considerando que a Defesa do Acusado não trouxe qualquer 

alteração fática/jurídica aos autos, e, inexistindo informações de que o 

mesmo pertence ao grupo de risco, em relação à contaminação pelo 

COVID-19, verifico que permanecem inalteradas as razões da decisão 

proferida no dia 20, do corrente mês (ref. 138).

 De mais a mais, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO O 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA 

ANTERIORMENTE DECRETADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

em desfavor do Acusado BRENO FELIPE PEREIRA CAMPOS MATOS, 

devidamente qualificado.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Comarca de Porto Esperidião

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-37.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ELPIDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010005-37.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ALCIDES ELPIDIO DA SILVA Endereço: Sítio SÃO PEDRO, S/N, 

ASSENTAMENTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 10/08/2020 Hora: 12:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de março de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-86.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BARGA ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000040-86.2017.8.11.0098 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA BARGA 

ESPINOZA Endereço: RUA: JOÃO FERREIRA, 08, QD. 08, PRIMAVERA, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: AV COUTO MAGALHÃES, 

AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-400 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 24 de março de 

2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-12.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI HONORIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010039-12.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 158,67 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ROSELI HONORIA DE OLIVEIRA Endereço: Rua JOAQUIM BORGES 

DE FREITAS, S/N, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 10/08/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 
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antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

ejulgamento. 3Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de março de 2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-27.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010038-27.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 2.055,91 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: PEDRO DA SILVEIRA Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 10, 

AEROPORTO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 

13:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de março de 2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-42.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODECIO RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010037-42.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 282,83 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ODECIO RUFINO DO NASCIMENTO Endereço: Conjunto COHAB 

NOVA, S/N, LOTE 24-A, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 10/08/2020 Hora: 13:45 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 
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do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de março de 2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-59.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO GIMENEZ GONCALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010010-59.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 64,65 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: APARECIDO GIMENEZ GONCALVES Endereço: Rua JOÃO 

BORDON, 257, PARQUE DAS AMERICAS, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 10/08/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de março de 2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-29.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO JORGE DA CUNHA FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010012-29.2015.8.11.0098 Valor da causa: R$ 435,91 

ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME Endereço: Avenida JANUARIO SANTANA DO CARMO, 559, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ARNALDO JORGE DA CUNHA FILHO Endereço: Rua ARCO IRIS, 

314, VILA IRENE, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 10/08/2020 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 700 de 798



conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 24 de março de 2020. Fátima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-09.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OTAVIO CUNHA GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA OAB - MT18587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K K DE SOUSA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

Autos nº 1000180-09.2019.8.11.0080 Polo Ativo: RAFAEL OTAVIO 

CUNHA GONTIJO Polo Passivo: K K DE SOUSA SILVA - ME Vistos, etc. 

Relatório Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamentação 

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 

em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no 

caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos 

poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. 

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos 

decisivos desta causa estão suficientemente líquidos, de modo que está 

autorizado o julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal 

entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Os 

motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do processo 

ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação da 

sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que 

a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo. Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os 

pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a 

legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de 

direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A 

petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão. No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. No 

presente caso, o requerente alega que teve seu nome negativado, bem 

como sua esposa, com fundamento no cheque nº 000811, no valor de R$ 

6.220,00 (seis mil, duzentos e vinte reais). Aduz que a requerida está em 

desacordo com a boa-fé, uma vez que negativou o nome do requerente, 

porém nunca apresentou a cártula de cheque que originou a referida 

negativação, não havendo nenhuma relação jurídica entre as partes. Em 

sede de contestação, a requerida alega que o cheque teria sido 

pré-datado para 14/11/2014, contudo dois dias antes a esposa do 

requerido teria solicitado que não depositasse o cheque e que lhe 

concedesse o prazo de sessenta dias para pagamento. Informou que foi 

deixando o prazo correr até completar mais de seis meses de mora, 

ocasião na qual ao tentar efetuar o desconto, foi informada que o cheque 

não tinha fundo, e que mesmo que tivesse e fosse depositado, voltaria 

sem fundo, pois já tinha passado mais de seis meses. Na impugnação a 

contestação, o requerente defendeu que embora exista a cártula, a 

negativação ocorreu de forma indevida, vez que não foi respeitado o 

prazo do art. 33 da lei nº 7.357/85 (lei do cheque) ou o do aviso obrigatório 

de até quatro dias após o pagamento. Sendo assim, diante da versão 

apresentada pelo requerido, impugnando especificamente os fatos 

alegados, inegável que recaía sobre o autor, a princípio, o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito. Explico. Ônus de provar: a palavra 

vem do latim, ónus, que significa cargo, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não 

atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição 

para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e 

na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. Segundo a regra 

estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem 

afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII,3,2,). O autor 

precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na 

inicial como ensejador de seu direito (Código de Processo Civil Comentado, 

Nelson NeryJúnior e Rosa Maria Andrade Nery, editora RT, SP, 3a edição, 

páginas 614/615). O requerente, porém, não se desincumbiu desse ônus, 

não colacionando aos autos provas robustas daquilo que alega na inicial, 

não estando presente os requisitos necessários a imputação da 

responsabilidade indenizatória ao requerido, previstos nos artigos 186 e 

927 do Código Civil. De qualquer sorte, pela análise dos documentos, 

tenho para mim que restou demonstrada a qualidade de boa-fé do 

reclamado, eis que, o próprio requerente apresenta aos autos prova do 
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débito ao colacionar o cheque em questão, bem como não contesta sua 

validade quando da apresentação da impugnação a contestação. Assim, 

verifico que foi devidamente comprovada a legalidade da dívida. Desta 

feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de relação 

jurídica entre as parte, bem como o não pagamento da dívida, havendo 

débito pendente, regular foi a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo de rigor o não acolhimento do pleito 

indenizatório. Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Querência/MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10451 Nr: 463-43.2005.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Andréa Peu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDES SANTANA ARAUJO, WILSON 

NOLETO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460, VÂNIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A OAB/MT

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE com relação à certidão e ao Laudo 

de Avaliação retros juntados pelo Oficial de Justiça, sob pena de 

preclusão de direitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14343 Nr: 678-48.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terraplanagem GB Ltda, Gilmar Antonio Girardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromon s/a Agricultura e Pecuária, CCR - 

Comércio, Construção e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Pianovski - 

OAB:29926/PR, Eder Roberto Pires de Freitas - OAB:OAB-MT 3.889, 

Luiz Edson Fachin - OAB:9271/PR, Marcos Alberto Rocha 

Gonçalves - OAB:OAB/PR 42.330, Melina Girardi Fachin - 

OAB:OAB/PR 40.856, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BENAMOR FERILLES - 

OAB:OAB/RJ 152961, LUCIA HELENA SANTOS CORREA - OAB:125.819 

OAB/RJ, LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU - OAB:7241/DF, TUANI 

NASCIMENTO DA SILVA - OAB:OAB/RJ 181.335, WELLINGTON LESSA 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/RJ 75710

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte requerida, por meio do (a) 

Advogado (a)constituído (a), para que no prazo de 10 (dez) dias 

MANIFESTE-SE com relação à Certidão do Oficial de Justiça de Ref. 50, 

requerendo o que entender necessário, sob pena de preclusão de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 765-04.2007.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FELÍCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O, Aparecida Voine de Souza Neri - OAB:8740-A/MT, 

CARLOS APARECIDO DE ARAÚJO - OAB:44.094 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte exequente, por meio do (a) 

seu (suas) Advogado (a)constituído (a), para que no prazo de 10 (dez) 

dias MANIFESTE-SE com relação ao Alvará expedido na Ref. 20, 

requerendo o que entender necessário, sob pena de preclusão de direito.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000533-36.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SPACCA TERRUGGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLOS LUIZ BERTONI OAB - PR0044933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Associação CCU Córrego do Jacaré do Rio Sepotuba. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. Rio 

Branco/MT, 24/03/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000928-28.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000928-28.2019.8.11.0052. Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 15h horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as partes através do seu 

advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-37.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o 

fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, 

instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de 
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março a 20 de abril de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio 

de 2020, às 14h30 horário oficial do Estado de Mato Grosso. Intime-se as 

partes através do seu advogado. Frise-se que as testemunhas indicadas 

deverão comparecer independente de intimação. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-55.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL GONCALVES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000038-55.2020.8.11.0052. AUTORA: 

ISABEL GONCALVES DO PRADO. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Aqui se tem ação em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por Isabel Gonçalves Prado em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social. A parte autora aduziu, na 

petição inicial, que é portadora da doença esclerose hipocampal, quadro 

clínico que lhe incapacita para o exercício de suas atividades laborativas. 

Asseverou ter postulado administrativamente a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, pleito esse indeferido pela parte 

requerido em 25/09/2019, sob a justificativa da não constatação de 

incapacidade. É o relatório. Decido. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora 

pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo 

o benefício. Ocorre que, o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. Além disso, parte 

autora apresentou atestado médico comprovando a sua incapacidade 

laborativa, mas não deixou evidenciado qual a sua modalidade de 

segurada, e nem acostou nos autos qualquer documento que 

comprovasse sua qualidade de segurada. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e fixo prazo de 15 dias para que a parte 

adite a inicial com os elementos essenciais agora elencados Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. RIO BRANCO - MT, 7 DE FEVEREIRO DE 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000074-97.2020.8.11.0052. AUTORA: 

DIRCE DE SOUZA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se busca reconhecimento judicial 

do direito à aposentadoria por idade de segurado especial (rural), 

proposta por Dirce de Souza dos Santos em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo a aposentadoria. 

Ocorre que, o Código de Processo Civil estabelece que não será 

concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de aposentadoria, há o risco de que, caso a 

demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os 

valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais evidente quando se 

constata que o autor é pessoa economicamente hipossuficiente, como se 

percebe pelo fato de ele ter pedido assistência judiciária gratuita. Por 

derradeiro, registro que, uma vez reconhecido o direito em sentença, as 

diferenças daí provenientes serão pagas, fato que demonstra também a 

inexistência de prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte 

autora tenha instruído a inicial com alguns documentos que possam 

denotar o início de prova material, para a concessão do benefício pleiteado 

nestes autos é necessária a produção de prova testemunhal para 

reforçar a prova documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a 

concessão da aposentadoria. Esclareço que deixo de designar audiência 

preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em 

feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não 

concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na condição de 

idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15 de maio de 2020, às 16h30 horário oficial do Estado de Mato Grosso, a 

qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000011-72.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA VENTUROLI CALDEIRA OAB - MT26487/O (ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000011-72.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença de 

segurado especial (rural), com pedido de tutela de urgência, proposta por 

Maria da Glória dos Santos da Costa em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social. A parte autora aduziu, na petição inicial que desenvolveu 

transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia (CID 10: M 51.1); Síndrome de compressão da artéria 

espinhal anterior ou vertebral anterior (CID 10: M47.0); Síndrome do 

manguito rotador (CID 10: M75.1); Tendinite calcificante do ombro (CID 10: 

M75.3), quadro clínico que lhe incapacita para o exercício de suas 

atividades laborativas. Asseverou ter postulado administrativamente a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, pleito esse 

indeferido pela parte requerida em 18/02/2019, sob a justificativa da não 

constatação de invalidez. É o relatório. Decido. Considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora 

pediu antecipação da tutela consistente em que o réu conceda desde logo 

o benefício. Ocorre que, o Código de Processo Civil estabelece que não 

será concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título benefício previdenciário por invalidez, há o 

risco de que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir 

a recuperar os valores já recebidos. Embora a parte autora tenha 

apresentado atestado médico indicando as patologias descritas na petição 

inicial, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais 

com radiculopatia (CID 10: M 51.1); Síndrome de compressão da artéria 

espinhal anterior ou vertebral anterior (CID 10: M47.0); Síndrome do 

manguito rotador (CID 10: M75.1); Tendinite calcificante do ombro (CID 10: 

M75.3), datado em 16/08/2019, o atestado é contemporâneo, pois foi 

confeccionado após a perícia médica, mas não restou evidenciada a 

incapacidade da requerente em exercer suas funções laborativas por que 

a declaração médica assim não concluiu. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO 
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DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, não havendo os quesitos para 

perícia médica na petição inicial, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, como perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, 

para efetuar a perícia em data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio 

Branco-MT. Tangente aos honorários periciais, nos modelos da Resolução 

n. 305/2014 – CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

maio de 2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual 

terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime 

de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser 

juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos 

termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão 

independente de intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. Por fim, 

elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-39.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRENE BARBOSA ROCHA OAB - 027.035.401-83 (REPRESENTANTE)

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000052-39.2020.8.11.0052. AUTOR: L. M. 

B. REPRESENTANTE: MIRENE BARBOSA ROCHA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao recebimento do benefício de 

amparo assistencial ao portador de deficiência, com pedido de tutela 

antecipada, proposta por Lucas Moreira Barbosa representando por 

Mirene Barbosa Rocha em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A 

parte requerente aduziu, na inicial, ser portador de deficiência física 

visual, nistagmo e outros movimentos irregulares do olho, além de visão 

subnormal de ambos os olhos (CID 10 H55; H54.2), quadro clínico que lhe 

incapacita para o desempenho das atividades diárias. Ressai da inicial que 

a parte autora ingressou com o requerimento administrativo prévio, em 26 

de dezembro de 2019, contudo até a data do ajuizamento do presente 

feito, não obteve resposta satisfativa da requerida. Sem prejuízo na 

eventual concessão do benefício pela via administrativa, que implicará na 

perda do objeto da presente ação e consequente extinção do feito, 

vislumbro o interesse de agir da requerida, por tratar-se de um direito de 

caráter alimentar. Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. De outro norte, verifica-se que parte autora pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo a aposentadoria. 

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não será 

concedida antecipação de tutela quando há risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título do benefício de amparo assistencial, há o 

risco de que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir 

a recuperar os valores já recebidos. Essa conclusão fica ainda mais 

evidente quando se constata que a autora é pessoa economicamente 

hipossuficiente, como se percebe pelo fato de ela ter pedido assistência 

judiciária gratuita. Por derradeiro, registro que, uma vez reconhecido o 

direito em sentença, as diferenças daí provenientes serão pagas, fato que 

demonstra também a inexistência de prejuízo. Destarte, a prova que veio 

com a inicial não é contundente a ponto de determinar a antecipação 

pleiteada, uma vez que se faz necessária realização de prova pericial, a 

ser produzida em juízo sob o crivo do contraditório, de forma a aferir se a 

parte autora preenche os requisitos de incapacidade e socioeconômico, 

necessários à concessão do benefício vindicado. Portanto, verifico que a 

ausência do requisito contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

qual seja a probabilidade do direito, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Assinalo, por oportuno, que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, 

não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de 

audiência apenas representaria mais morosidade no andamento 

processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da autora. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, como perito o Dr. 

Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, para efetuar a perícia em 

data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT. Tangente 

aos honorários periciais, nos modelos da Resolução n. 305/2014 – 

CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de 

R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. Deverá o 

perito responder aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, para comparecimento na 

data e local agendados. Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os 

quesitos apresentados pelas partes. Após, determino que se expeça 

ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, em 30 (trinta) dias a 

contar da intimação, realize estudo psicossocial junto à residência da 

parte autora, constando-se como objeto do estudo a análise quanto à 

hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão ser respondidos 

os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. Por fim, elaborados 

os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-87.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ALADEL LUIZ ZANOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REU)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000743-87.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

ALADEL LUIZ ZANOL REU: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO/ SEFAZ MT Aqui se tem ação declaratória de inexistência 

de relação jurídica e débito cumulada com repetição de indébito tributário 

com compensação por dano moral, com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Aladel Luiz Zanol em face de Motos Mato Grosso LTDA e 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. A parte autora aduziu, 

na petição inicial, ter sido notificada extrajudicialmente pela Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso (segundo requerido) para quitar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 704 de 798



débitos tributários referentes a uma motocicleta que nunca lhe teria 

pertencido. Declarou que chegou a efetuar o pagamento de parte do 

crédito tributário com receio de ter o seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Relatou que, em consulta ao sítio eletrônico do 

segundo requerido, constatou que há outros débitos referentes a mesma 

motocicleta, inclusive, teve seu nome protestado em cartório. No direito, 

arguiu a responsabilidade o objetiva do primeiro requerido, Motos Mato 

Grosso LTDA. No mérito, em relação ao primeiro requerido, pugnou para 

que a) seja reconhecida a relação de consumo; b) seja reconhecida a 

responsabilidade objetiva; c) seja invertido o ônus da prova com 

fundamento do Código de Defesa do Consumidor; d) seja reconhecida a 

prática abusiva da conduta da requerida; e) seja declarada a inexistência 

de negócio jurídico; f) seja condenada a compensar o dano moral. É o 

relatório. Decido. Em detida análise à petição inicial, verifica-se que a 

causa de pedir não está deduzida de modo claro e com inteireza com 

relação ao direito que se alega em face do requerido Motos Mato Grosso 

LTDA. Isso porque a parte autora narrou na petição inicial somente a 

respeito da cobrança tributária realizada pelo segundo requerido, a qual 

declarou ser indevida. Todavia, não indicou, com clareza, como o primeiro 

requerido, Motos Mato Grosso LTDA, integra a lide desta demanda, 

limitando-se a dizer que este responde objetivamente. (Por qual razão 

deve responder?). Eis que a causa de pedir e pedidos devem guardar 

relação com cada um dos demandados, conforme estabelece o artigo 319, 

incisos III e IV, do Código de Processo Civil, o que, princípio, não está 

demonstrado com clareza. Sendo assim, fixo o prazo de 15 dias para que 

a parte autora emende a petição inicial, de modo a esclarecer qual o fato 

gerador desta demanda em relação ao requerido Moto Mato Grosso LTDA, 

sob risco de indeferimento da petição inicial quanto a este requerido. 

Após, tornem-me os autos conclusos para analisar a petição inicial. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000076-67.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CHAVES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA OAB - MT27710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SALTO DO CEU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000076-67.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

FERNANDA CHAVES MELO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SALTO DO CEU 

Aqui se tem ação declaratória de resolução contatual cumula com perdas 

e danos e compensação por dano moral, com pedido de tutela de 

urgência, proposta por Fernanda Chaves Melo em face da Prefeitura 

Municipal de Salto do Céu-MT. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora não pugnou pela concessão da assistencial judiciária gratuita, 

tampouco recolheu as taxas e custas judiciárias iniciais. INTIME-SE a parte 

autora, por intermédio de seu causídico constituído, para procede o 

recolhimento das taxas e custas de distribuição, no prazo de 15 dias, sob 

risco de indeferimento da petição inicial. Após, com ou sem manifestação, 

tornem-me os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000905-82.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAILA BEATRIZ DEON DE SOUZA (REQUERENTE)

L. D. C. (REQUERENTE)

L. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DJALMA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000905-82.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MAILA BEATRIZ 

DEON DE SOUZA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CHARLES DE PAULA ALMEIDA POLO PASSIVO: SEBASTIAO DJALMA DA 

COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 24 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-31.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PEREIRA BARRETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES ESPINDOLA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000059-31.2020.8.11.0052. AUTOR: LUIZ 

PAULO PEREIRA BARRETO REU: SARA ALVES ESPINDOLA Aqui se tem 

ação de divórcio litigioso proposta por Luiz Paulo Pereira Barreto em 

desfavor de Sara Alves Espíndola. Ressalta-se, embora seja conferida à 

declaração de necessidade de assistência judiciária presunção de 

legitimidade, essa presunção deve ceder quando qualquer elementos 

constante nos autos indique sinal de condições para arcar com custas e 

despensas processuais. No caso destes autos, o autor ostenta a 

condição de comerciante, não sendo possível, por isso, valorar-se sua 

condição de renda. Por isso, fixo prazo de 15 dias para que o autor 

apresente, sob o risco de indeferimento da petição inicial: a) cópia da 

última declaração de imposto de renda ou comprovante oficial de 

dispensa; b) certidão, emitida por órgão próprio, de existência ou 

inexistência de propriedade de veículos automotores, bens móveis, 

imóveis ou semoventes. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000105-54.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS GOMES CLARINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000105-54.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 18.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Concessão, Citação, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que, a perícia designada para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da 

Portaria-Conjunta n.249/2020, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20/3/2020 a 20/4/2020.. RIO BRANCO, 

24 de março de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000002-47.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 38.790,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada para o dia 

3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, que 

decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 
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MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000382-70.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000382-70.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 18.874,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada para o dia 

3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, que 

decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-36.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEIXEIRA VITORINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000436-36.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada 

para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, 

que decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-68.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DA SILVA CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000117-68.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada para o dia 

3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, que 

decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000565-41.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEIDE CORDEIRO GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000565-41.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, 

Citação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada para o dia 

3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, que 

decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000366-53.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO VINICIO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000366-53.2018.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 26.412,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[Seguro, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que, a perícia designada para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da 

Portaria-Conjunta n.249/2020, que decreta o fechamento das portas das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de 

Teletrabalho durante o período de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 

de março de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 

32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000603-53.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU PEDRO MATILDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000603-53.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 14.341,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário] ; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada para o dia 

3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, que 

decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-46.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:
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AUDICINEI NUNES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000597-46.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada 

para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, 

que decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000256-20.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000256-20.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Aposentadoria por Invalidez]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia 

designada para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta 

n.249/2020, que decreta o fechamento das portas das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho 

durante o período de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março 

de 2020 MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, 

Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000611-30.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO Certidão Processo: 1000611-30.2019.8.11.0052; Valor causa: 

R$ 11.976,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, a perícia designada 

para o dia 3/4/2020, foi adiada em razão da Portaria-Conjunta n.249/2020, 

que decreta o fechamento das portas das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, instituindo o regime obrigatório de Teletrabalho durante o período 

de 20/3/2020 a 20/4/2020. RIO BRANCO, 24 de março de 2020 MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34083 Nr: 904-90.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Magela de Oliveira Almeida, Luiz 

Antônio Berto, URUGUAIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lenine Póvoas de Abreu - 

OAB:OAB/MT 17.120, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE as exceções de 

pré-executividade apresentadas pelos executados, por entender que 

inexiste qualquer vício que afete o regular processamento do feito.Deixo 

de condenar os executados ao pagamento das verbas sucumbenciais, 

por ser incabível à espécie. Prossiga-se a execução. Considerando que 

não houve nomeação de bens à penhora, seja pelo credor, seja pela parte 

executada, intime-se o autor/exequente para requerer o que entender por 

direito, apresentando memória atualizada do débito, para o prosseguimento 

da execução, o que deverá fazer no prazo de 15 dias. Proceda-se a 

alteração da representação processual de Uruguaiana Indústria e 

Comércio de Rações Animal e Luiz Antônio Berto, fazendo constar o 

advogado Reinaldo Camargo Nascimento, inscrito na OAB-RO sob o n. 

2.198, de modo que as intimações de interesse da parte 

embargante/executada sejam feitas em nome deste. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 1015-74.2014.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:MT - 9893-B

 Processo n. 1015-74.2014.811.0052Embargante: Carlos Batista da 

SilvaEmbargado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE)Aqui se tem embargos à execução opostos por Carlos Batista da 

Silva em face da do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A 

parte embargante aduziu, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel 

penhorado para a garantia de satisfação do débito, justificando tratar-se 

de único bem de família (imóvel residencial), protegido, portado, pelo 

disposto no art. 1º da Lei n. 8.009/90.Insta a manifestar-se, a embargada 

refutou as alegações da embargante/executada, ao passo que indicou a 

ausência de comprovação de ser o único imóvel de sua propriedade da 

parte executada e que o mesmo é moradia permanente da sua entidade 

familiar.Além disso, a embargada/exequente asseverou que a parte 

executada possui cadastro junto à Receita Federal com endereço 

residencial diverso do imóvel penhorado, assim como é proprietário de 

outros bens imóveis indicados às f. 63-65.É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que a parte 

embargante/executada era patrocinada por advogado dativo, sendo 

revogada a nomeação deste. Desse modo, foi determinada naqueles autos 

a nomeação de novo defensor dativo para atuar em favor do 

embargante/executado, estando a decisão pendente de 

cumprimento.Desse modo, sem prejuízo à parte embargante/executada, 

considerando que é dever do Estado prestar assistência judiciária integral 

e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, a nomeação do defensor dativo Fernando Henrique 

Andrade Vasconcellos, OAB 24.431-0, proferida naqueles autos recai 

também neste feito.Proceda-se a atualização da representação 

processual no sistema próprio.Fixo o prazo de 15 dias para as partes 

especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob risco de indeferimento.Se pretender-se prova técnica, 

poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34370 Nr: 1089-31.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Flávio Lanza de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Quatrin - OAB:OAB/MT 

10.537

 Aqui se tem ação civil pública, com o objetivo de cumprimento de 

obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de José Flávio Lanza de Souza.

 À ref. 58, o feito foi convertido em diligência objetivando que Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente realize nova inspeção para especificar a real 

localidade da área objeto destes autos, tendo vista a divergência entre o 

Relatório Técnico de Inspeção n. 003/14/DICC/SEMA-MT e o conteúdo da 

cessão de direitos juntada às f. 117-178.

À ref. 73, foi determinada a reiteração do ofício que solicita informações 

junto à SEMA-MT.

À ref. 83, o represente do Ministério Público pugnou novamente pela 

reiteração do ofício.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Tendo em vista a imprescindibilidade de confirmar a localidade da área 

objeto destes autos, defiro o pedido ministerial à ref. 83.

Depreque-se a intimação do Secretário, a ser entregue em mão do 

Secretário de Estado do Meio Ambiente para que, no prazo de 5 dias, 

promova a realização de nova inspeção para especificar a real localidade 

da área objeto destes autos, tendo vista a divergência entre o Relatório 

Técnico de Inspeção n. 003/14/DICC/SEMA-MT e o conteúdo da cessão de 

direitos juntada às f. 117-178, SOB RISCO DE SER ENCAMINHADA 

REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESPONSABILIZAÇÃO 

PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

 Além disso, fixo multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento.

Após, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35041 Nr: 31-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o 

mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo.Sem custas, 

considerando que o feito processou-se com os benefícios da justiça 

gratuita.Condeno o autor a pagar ao réu honorários advocatícios no 

montante equivalente a 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, 

mas, em razão de gozar o autor da gratuidade judiciária, a exigibilidade da 

verba fica suspensa.Publique-se. Intime-se.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento n. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da 

CNGC/MTApós o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36015 Nr: 408-27.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Tetlaff Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:OAB/MT 14.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a demandada a pagar a 

quantia de R$ 4.725,00 a parte requerente, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir do sinistro. Condeno a parte requerida nas custas do 

processo e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e 86 do 

CPC/2015, a ser apurada em liquidação, observados os termos da Súmula 

111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente 

a despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidaçãoPublique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, passados 30 (trinta) dias sem 

requerimento do cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36339 Nr: 526-03.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uziel Tessinari da Silva, Wanderson Tessinari da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A, Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, Jose Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 Por estes motivos, REJEITO AS PRELIMINARES aventadas pelos 

requeridos.Em prosseguimento ao feito, verifica-se que há necessidade 

de se analisar a eventual pendência de quitação por parte da falecida 

referente ao contrato n. 253603080, mencionado no E-mail às ref. 38 e 

39.Intime-se o requerido, Banco do Brasil S.A., para que, no prazo de 15 

dias, esclareça as informações constantes à ref. 38 e 39, e informe 

acerca de eventual existência de saldo devedor em nome da segurada. 

Prestada a informação supradita, intime-se a parte autora para 

manifestação.Após, tornem-me os autos conclusos para liberações ou 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38138 Nr: 1212-92.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledinalva Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Batista Filgueira 

Junior - OAB:MT - 11988

 Aqui se tem ação declaratória de reconhecimento de união estável post 

mortem, proposta por Leidinalva Ferreira Gomes em face do Espólio de 

João Pinheiro.

Ante a inexistência de irregularidades a serem sanadas, declaro o feito 

saneado e determino que se intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. 

Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado 

assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de 

preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Têm as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Frise-se que eventual decurso de prazo sem manifestação implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39412 Nr: 548-27.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Delcaro Chuina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

demandada a pagar a quantia de R$ 4.893,75 a parte requerente, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do sinistro. Condeno a parte 

requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, estes 

arbitrados no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85,§2º e 86 do CPC/2015, a ser apurada em liquidação, observados os 

termos da Súmula 111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidaçãoPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

passados 30 (trinta) dias sem requerimento do cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41427 Nr: 1648-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio José da Silva - OAB:MT - 

16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de usucapião extraordinária proposta por Senhoria 

Alves Martins.

Instadas a se manifestarem no feito, as Fazendas Públicas assim 

pugnaram:

 i) a Fazenda Pública Municipal requereu da parte autora a certidão de 

registro imobiliário com a correspondente cadeia dominial da área onde se 

situa o imóvel, e alegou que somente após o recebimento de tal documento 

poderá manifestar o seu interesse na causa; (ref. 61)

 ii) a Fazenda Pública Estadual pugnou pela produção de certidão para fins 

de usucapião, na forma da Resolução n. 01/2018, para posterior 

manifestação quanto ao interesse no feito; (ref. 67)

iii) a Fazenda Pública da Nacional pugnou pela dilação do prazo para 180 

dias, para fins obter informações junto aos órgãos técnicos quanto o 

imóvel objeto destes autos, quando então poderá manifestar quanto ao 

interesse no feito; (ref. 77)

À ref. 72, parte autora pugnou pela dilação do prazo para fins de 

confecção do documento requerido pela Fazenda Pública Estadual.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Não havendo óbice quanto ao pleito, e tratando-se de diligências 

necessárias ao melhor deslinde do feito, DEFIRO os pedidos formulados 

pelas Fazendas Públicas e pela parte autora.

 Consigno o prazo de 90 dias para a Fazenda Pública Nacional manifestar 

nos autos o que entender de direito, independente de nova intimação, sob 

risco de preclusão.

 Intime-se a parte autora, via DJe, para apresentar as documentações 

solicitadas pelas Fazendas municipal e estadual, conforme requerido, no 

prazo de 60 dias, ou justifique a impossibilidade de o fazê-lo

Com a juntada da documentação solicitada, INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas (municipal e estadual), por meio eletrônico, para manifestar o que 

entender de direito, no prazo de 30 dias.

 Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 1727-93.2016.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele de Castro Yunes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

demandada a pagar a quantia de R$ 1.350,00 a parte requerente, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do sinistro. Condeno a parte 

requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, estes 

arbitrados no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85,§2º e 86 do CPC/2015, a ser apurada em liquidação, observados os 

termos da Súmula 111/STJ.Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidaçãoPublique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

passados 30(trinta) dias sem requerimento do cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46982 Nr: 2437-79.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Monteiro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDO CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da conselheira 

Zilda Monteiro à condição de suplente e, por ter cessado o impedimento 

por parentesco, a sua consequente nomeação à vaga definitiva, bem 

como declarar nulo o ato da administração pública que nomeou em 

definitivo a conselheira Elaine Bento Vitorizzi da Silva, devendo retornar à 

sua posição de suplente, e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda 

e extingo o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. REVOGO a nomeação dativa do DR. ANDRÉ C. PAIVA, OAB/MT n. 

22398/O, ante a sua inércia e desídia no curso do processo. Condeno a 

parte ré ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso no percentual de 10% (dez por cento) do valor da 

causa.ISENTO o Município do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.Intime-se pessoalmente a parte autora para ciência da presente 

sentença.Ciência ao Ministério Público.Traslade-se cópia da presente 

sentença para os autos do processo distribuído sob o código 

51469.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.MARCOS ANDRÉ DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58285 Nr: 767-35.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nekcilia Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manuel Duarte Ribeiro - 

OAB:25270/O

 Autos n. 767-35.2019.811.0052 (código 58285)

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

NEKCILIA CORDEIRO DE OLIVEIRA.
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Citado (ref. 12), a defesa apresentou resposta escrita à acusação, 

requerendo a absolvição com base no art. 397, incisos I e II, do CPP, 

argumentando que não narra se acusado estava com a capacidade 

psicomotora alterada, nem comprova a alteração.

SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

Não merece guarida a preliminar arguida pela defesa, pois a denúncia traz 

expressamente que o acusado foi encontrado caído com uma motocicleta, 

próximo à Comunidade Salto das Nuvens. A denúncia também narra que, 

em razão de seu estado embriaguez o réu precisou da ajuda dos policiais 

militares para se levantar e se manter em pé.

Em relação à alegação da falta de elementos a demonstrarem que 

NEKCILIA estava de fato com a capacidade psicomotora alterada, a 

denúncia narra que ele estava com “olhos

vermelhos, odor de álcool no hálito, falante, disperso não sabia as horas, 

com fala alterada”, ou seja, relatou 5 sinais de embriagues para 

demonstrar a capacidade psicomotora alterada, logo, não há que se falar 

em inépcia, pois a inicial acusatória descreve o crime e as condições em 

que o réu estava quando flagrado pela Polícia Militar.

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida pela defesa.

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 21 de 

maio de 2020, ÀS 16 HORAS.

INTIME-SE o acusado da designação da solenidade.

OCIFIE-SE à Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste, solicitando as 

providências necessárias para o comparecimento do réu ao ato.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE as testemunhas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 58419 Nr: 839-22.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Código 58419

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de LUIZ CARLOS DA SILVA, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34278 Nr: 1034-80.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELINA ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, às 10h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 1111-89.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 14 de maio de 2020, às 09h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34615 Nr: 1210-59.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Lima da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 11h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34694 Nr: 1240-94.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silene Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, às 10h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 35550 Nr: 225-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesiel José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 24 de abril de 2020, às 09h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 367-60.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 23 de abril de 2020, às 10h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 550-31.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza de Fátima Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 09h30 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38467 Nr: 108-31.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Fátima de Souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 24 de abril de 2020, às 11h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47283 Nr: 2590-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 11h 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 3237-10.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Lima Calassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 14 de maio de 2020, às 09h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 307-82.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuela Maria de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 18h 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50260 Nr: 388-31.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dalbem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 711 de 798



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 10h 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50577 Nr: 538-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Borges Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 11h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 666-32.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA COSTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, às 09h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51236 Nr: 781-53.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 10h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51530 Nr: 916-65.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 09h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51548 Nr: 926-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 11h30 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52295 Nr: 1316-79.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Gomes Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 24 de abril de 2020, às 11h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 1576-59.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Glória de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 09h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 
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independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53686 Nr: 2202-78.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Andrade de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, às 11h30 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 2234-83.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Augusto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 24 de abril de 2020, às 09h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54027 Nr: 2400-18.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 30 de abril de 2020, às 10h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54045 Nr: 2411-47.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 14 de maio de 2020, às 11h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 2477-27.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oldina Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, às 09h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 2873-04.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira Balbina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 14 de maio de 2020, às 10h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55205 Nr: 3141-58.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 14 de maio de 2020, às 11h, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55226 Nr: 3155-42.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Madalena Joana Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 09h 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42087 Nr: 2075-14.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Peterle de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 29 de maio de 2020, às 10h30 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42617 Nr: 228-40.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 15 de maio de 2020, às 11h 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40222 Nr: 904-22.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Yanssen de Faria, Vagna Scandiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT - 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem execução de título extrajudicial, proposta pele Cooperativa de 

Crédito Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – 

Sicredi Sudoeste MT em face de Fabrício Yansse de Faria e Vagna 

Scandiani.

 A parte executada ofereceu bem imóvel a título de penhora, conforme 

Auto de Penhora lavrado em 09/02/2017, à ref. 15.

Diligência de bloqueio eletrônico foi realizada à ref. 22, mas não foi 

materialmente exitosa.

A parte autora pugnou pela penhora e avaliação do bem dado em garantia 

do débito, por força do contrato junto aos autos, à ref. 26.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem indicado pelo 

executado à ref. 26: Fazenda Santa Helena, com área de 94.38 has., com 

a matrícula n. 432, registrada em Rio Branco-MT, propriedade localizada no 

Município de Salto do Céu-MT.

 Com a efetivação da penhora, intime-se o executado e o seu cônjuge, 

caso seja casado, para se manifestar, no prazo legal.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40245 Nr: 916-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilson Custódio de Farias, Neuza Maria de 

Souza Silva, Antonio Milanézi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Carlos Roberto dos Santos Junior - OAB:MT - 

21786-O, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 27830-B

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 

2020, às 14h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá o 

objetivo de averiguar os atos ímprobos supostamente praticados pelos 

demandados. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos 

autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Intimem-se as 

partes por intermédio de seus respectivos advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34785 Nr: 1297-15.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Silva Perête Berto, Luiz Antônio Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635/MT, Marionely Araujo Viegas - OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 Trata-se de ação de nulidade de registro e revisão contratual com pedido 

de tutela antecipada de urgência, proposta por Luiz Antônio Berto e 

Lucimara Silva Perete Berto em desfavor de Banco Bradesco S/A.

Instadas a manifestarem quanto a interesse na produção de provas, a 

parte requerida pugnou pela perícia documentoscópica e contábil à ref. 63, 

ao passo que a parte requerente não se manifestou.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Tendo em vista que fora deferida a prova pericial (documentoscópica e 

contábil) nos autos incidentes de código 34521, referente à Cédula de 

Crédito em discussão, DETERMINO que se aguarde a instrução daqueles 

autos até o aporte do laudo conclusivo.

 Proceda-se a alteração da representação processual dos requerentes, 

fazendo constar o advogado Gustavo Tostes Cardoso, inscrito na OAB 

sob o n. 6635, de modo que as intimações de interesse da parte 

embargante/executada sejam feitas em nome deste.

 Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 5439 Nr: 62-28.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem cumprimento de sentença apresentado pelo Município de 
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Lambari D’Oeste-MT em face de Ciderval Carvalho de Azevedo.

Devidamente intimada, a parte requerida não efetuou o pagamento 

voluntário, tampouco apresentou impugnação/embargos à execução.

Cálculo atualizado pela Contadoria do Juízo à ref. 14.

A parte requerida manifestou nos autos informando que o cálculo 

apresentado pela Contadoria do Juízo foi omisso em relação aos 

honorários advocatícios fixados em sentença. Desse modo, pugnou pela 

remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, 

incidindo os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e 

os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença no 

importe de 10% sobre o débito, mais a multa de 10% em razão do não 

pagamento voluntário.

 Por fim, pugnou pela inscrição do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, assim como seja realizada a penhora pelos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido apresentado pelo 

Município de Lambari D’Oeste-MT em relação aos cálculos, de modo que 

DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de 

atualização do crédito exequendo principal, fazendo constar ainda os 

honorários sucumbenciais aplicados na sentença (arbitrados em 10% 

sobre o valor da condenação), bem como os honorários advocatícios da 

fase de cumprimento de sentença e a multa de 10% sobre o valor da 

condenação atualizada pelo não pagamento voluntário.

 Após, tornem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31493 Nr: 1357-56.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Darcy Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE o pedido contido 

na impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 

resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para definir como valor da execução o 

montante apresentado pelo impugnante, e, consequentemente, extingo o 

presente cumprimento de sentença.Condeno a impugnada ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados 

esses, equitativamente, em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC, todavia, suspendo sua exigibilidade, por ser 

beneficiária de justiça gratuita. Expeça-se requisição de pequeno valor, 

por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal 

competente, INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do 

Requerimento de Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do 

Conselho da Justiça Federal. Após, expeça-se Alvará de 

Levantamento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes autos 

com na condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade 

de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 154-88.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jalves de Laet, Adinei Arantes Ferreira, Trimec 

Construções e Terraplanagem LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 27830-B, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.322

 Aqui se tem Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso.

À ref. 10 a Fazenda Pública Estadual impugnou a proposta de honorário 

periciais apresentada à f. 438-440 no valor de R$ 39.740,00, sob a 

justificativa que tal valor é excessivo. Por fim, pugnou pela redução do 

valor dos honorários proposto pelo perito, a ser fixado em conformidade 

com a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Expeça-se ofício ao assistente técnico nomeado à f. 420, para 

manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca da petição que impugnou a 

proposta de honorários periciais, podendo apresentar nova proposta, sem 

prejuízo que esses venham a ser fixados por este Juízo observando-se a 

natureza da complexidade do trabalho a ser realizado.

Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34378 Nr: 1092-83.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Brum da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 AUTOS N. 1092-83.2014.811.0052 (código 34378)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: MARCOS BRUM DA SILVA

SENTENÇA

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

MARCOS BRUM DA SILVA.

A denúncia foi recebida no dia 04 de novembro de 2014 (ref. 04), sendo 

que desde então não ocorreu nenhuma causa interruptiva de prescrição.

DECIDO

Considerando que para o crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do CP 

é estabelecida pena entre 2 e 8 anos de reclusão, mesmo sendo 

reincidente, se condenado, não receberia ele pena em concreto superior a 

2 anos, pois o crime não se consumo, aplicando-se a causa de diminuição 

prevista no art. 14, parágrafo único, CP. Assim, é pertinente reconhecer 

que uma possível execução de uma provável condenação já estaria 

prescrita se fosse implementada, quando não se interpõe qualquer outro 

marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassar 2 

anos, a prescrição da pretensão executória já estará concretizada, pois, a 

revogação da suspensão condicional do processo, em 04 de novembro de 

2014 (ref. 04), e a presente data, se passaram mais de 4 anos e a 

execução de uma pena igual a 1 anos ou, se superior, que não exceda a 

2, prescreve em 4 anos (art. 109, V, CP).

 Isso se amolda à melhor realidade porque o serviço público prestado pelo 

Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios 

de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE quanto às imputações feitas 

nestes autos.

DESTRUAM-SE os objetos descritos no auto de exibição e apreensão (fl. 6 

– PDF).

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38157 Nr: 1218-02.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Arquaz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

VALDINEI ARQUAZ DOS SANTOS.

À ref. 90, o Ministério Público apresentou parecer informando o 

falecimento do réu. (Certidão de óbito anexa ref. 90)
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Pois bem.

 De proêmio, ressalto que extingue-se a punibilidade pela morte do agente 

(indiciado, réu, sentenciado ou executado), em decorrência do princípio 

mors omni solvit (a morte tudo apaga) e do princípio constitucional da 

personalidade da pena, segundo o qual nenhuma sanção criminal passará 

da pessoa do delinquente (art. 5º, XLV, CF).

 No caso, verificasse que o reeducando VALDINEI ARQUAZ DOS 

SANTOS, faleceu no dia 27 de setembro de 2018.

Diante do exposto, e em perfeita consonância com a cota Ministerial de 

ref. 90, julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

VALDINEI ARQUAZ DOS SANTOS, com fundamento no artigo 107, Inciso I 

do código penal e artigo 62 do Código de Processo penal.

Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais 

efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 1,5 URH, 

que perfazem a quantia de R$ 1.392,08 (UM mil, trezentos e noventa e 

dois reais e setenta e oito centavos).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado 

ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

P. R. I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58419 Nr: 839-22.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ANDRÉ DA 

CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22.398/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT, considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica 

integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado neste processo e oferecer resposta à acusação, 

NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP. 

OFICIE-SE à Delegacia de Polícia civil para que providencie a realização de 

exame pericial nos objetos descritos nos itens 1, 2 e 4 do auto de 

apreensão, devendo encaminhar a este Juízo o respectivo 

laudo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51481 Nr: 893-22.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, RESOLVO O 

MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO para o fim de:1.Decretar o divórcio de 

Zildo de Souza Nascimento e Geilza Teixeira Gomes do 

Nascimento.2.DECLARAR partilhado o patrimônio comum do casal na 

proporção de 50% para cada um, qual seja:- 1 (um) imóvel urbano, situado 

na cidade de Lambari D’Oeste, com valor aproximado de R$70.000,00 

(setenta mil reais).Determino que se oficie ao Cartório de Registro 

competente, para fins de averbação do divórcio junto ao Registro de 

Casamento. A autora passará a usar o nome de solteira “Geilza Teixeira 

Gomes”, devendo a Secretaria deste Juízo expedir o ofício necessário 

para que o Cartório competente faça a averbação devida.Tendo em vista o 

trabalho desempenhado pelos advogado nomeado, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$1.940,24 (2 URH), de acordo 

com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE 

certidão em favor do advogado.Sem custas.Certificado o trânsito em 

julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43431 Nr: 555-82.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tais da Costa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernandes José Pereira Bissoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lina Mariae Cabral - OAB:

 Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento ou não apresentada 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, proceda-se com a penhora e 

avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, 

devendo intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.Assinalo que havendo justificativa 

por parte do executado, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40180 Nr: 883-46.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Pedro Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Maurício Jorge da Cunha 

- OAB:MT - 2.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a perícia designada para o dia 3/4/2020 foi adiada 

em razão da Portaria-Conjunta nº 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52348 Nr: 1338-40.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euza Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT, Antonio Xavier de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Muniz Pontes - OAB:MT - 

71402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Aqui se tem ação do procedimento ordinário ajuizado por Euza Batista de 

Oliveira em desfavor de Prefeitura Municipal de Rio Branco e Antônio 

Xavier Araújo.

Considerando que o CNJ institui anualmente diretrizes ao Poder Judiciário 

para que sejam os litígios solucionados através de acordo entre as partes, 

bem assim tendo em vista ser incumbência do Judiciário aproximar as 

partes a fim de pacificar os conflitos, determino a designação de audiência 

de conciliação a ser realizada pelo Conciliador desta Comarca.

 Caso a audiência de conciliação reste infrutífera, a contestação deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da 

audiência, conforme previsto no artigo 335, I, do CPC.

Intime-se as partes, no prazo legal, através de seu patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 631-72.2018.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMA BARBOSA DE MORAIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da Portaria-Conjunta n. 249, que decreta o fechamento das 

portas das Comarcas do Estado de Mato Grosso, instituindo o regime 

obrigatório de Teletrabalho durante o período de 20 de março a 20 de abril 

de 2020, redesigno a solenidade para o dia 14 de maio de 2020, às 10h30, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 93-62.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, AGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 93-62.2016.811.0052 (código 38445)

Autor: A. G. A. S. representado por Edriane Alves da Silva

Réu: Willian Velasquez dos Santos

SENTENÇA

Aqui se tem cumprimento de sentença ajuizado por A. G. A. S. 

representado por Edriane Alves da Silva e em desfavor de Willian 

Velasquez dos Santos.

Consta nos autos que a parte autora declarou que os valores cobrados na 

presente execução, já foram quitado pelo requerido.

Assim, EXTINGO FEITO E RESOLVO O MÉRITO e determino o arquivamento 

dos autos na condição de findo, sem necessidade de novas intimações.

Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50728 Nr: 594-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanil Gonçalo da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Autos n. 594-45.2018.811.0052 (código 50728)

INTIME-SE o defensor/curador de JOVANIL GONÇALO DA CRUZ para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo do Exame de 

Insanidade Mental (ref. 43).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 1461-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBB, RPBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1461-38.2015.811.0086

Autor: R. P. B. de S. representada por Delaide Barbosa Bordon

Réu: Juraci de Souza.

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação executiva de alimentos ajuizado por R. P. B. de S. 

representada por Delaide Barbosa Bordon em desfavor de Juraci de 

Souza.

A parte autora ajuizou a presente ação perante a Comarca de Nova 

Mutum, objetivando o pagamento do débito referente à pensão alimentícia 

pelo rito da coerção pessoal.

Informado pela a autora que estaria residindo na Comarca de Lucas do Rio 

Verde, foi declinado a competência e determinada a Prisão Civil e expedido 

mandado de prisão do réu por aquele Juízo.

Os autos foram declinado novamente, para este Juízo.

O mandado de prisão foi cumprido, e decorrido o prazo da prisão para 

pagamento, foi expedido alvará de soltura.

Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a realização de 

audiência de conciliação.

Juntou aos autos termo de acordo realizado no processo n. 

1000773-25.2019.8.11.0052 (PJE), no qual a parte requerida concordou 

que o causídico representaria ambas as partes em audiência para defesa 

de seus interesses, bem como a parte autora requereu a desistência da 

cobrança dos valores no presente autos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, que importa em desistência da ação.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Cancelo a audiência de conciliação anteriormente designada.

Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53828 Nr: 2279-87.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Andrade de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a solenidade para o dia 5 de junho de 2020, às 17h, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se as partes através do seu advogado.

Frise-se que as testemunhas indicadas deverão comparecer 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63518 Nr: 352-18.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Zagoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos n. 352-18.2020.811.0052 (código 63518)

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

CRISTIANO ZAGOTO DA SILVA.

Foi apresentada defesa prévia por membro da Defensoria Pública lotado 

em outra Comarca.

Embora seja louvável o empenho do nobre defensor público, ele não 

cumula atribuições de defensor nesta Comarca de Rio Branco e, assim, 

não comparece aos atos e diligências processuais realizadas perante 

este Juízo, especialmente audiências de instrução e julgamento, por 

impedimento funcional, o que forçaria este Juízo nomear defensor dativo.

Nestes termos, se o agente da Defensoria Púbica não está habilitado para 

atuar direta e presencialmente perante este Juízo, pode-se dizer que sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 717 de 798



atuação prejudicaria a defesa do réu, tornando-o indefeso, jogado à 

incerteza sobre quem realmente é ser defensor. Ficaria o réu carente de 

uma defesa ativa próxima ao local onde o crime teria ocorrido.

A ausência do defensor durante o principal momento processual, que é a 

instrução probatória, tira do réu o direito de um defensor ativo, com 

possibilidade de articular a ampla defesa do réu durante a audiência de 

instrução, contradizer testemunhas, angariar provas eventualmente 

existentes no local do fato em favor do réu, dentro outros.

De nada disso gozará o réu se tiver um defensor distante e que não 

comparece aos atos processuais, diga, por não estar lotado aqui e estar, 

assim, proibido funcionalmente de comparecer aos atos do processo.

O prejuízo do réu fica mais evidente diante do fato de o nobre defensor 

público afirmar que sequer conversou com o preso. Além disso, pediu 

prazo suplementar para apresentar rol de testemunhas alegando 

dificuldades para comunicar-se com o preso, tumultuando e trazendo mora 

ao processo, mesmo o réu estando preso numa unidade situada na 

mesma cidade onde está lotado o defensor público.

Diante disso, NOMEIO defensor dativo ao réu o advogado Marcelo 

Barroso, a quem os autos devem ser encaminhados para eventual 

aceitação do encargo e apresentação de defesa escrita, com rol de 

testemunhas, se for o caso.

Apresentadas a defesa prévia, tornem os auto conclusos

Oficie-se à Defensoria Pública Criminal de Mirassol D'Oeste/MT enviando 

cópia desta decisão.

 VISTA ao Ministério Público para se manifestar acerca da petição juntada 

à ref. 26.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 1931-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleves Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Aqui se tem cumprimento de sentença em que a parte executada, 

Ympactus Comercial LTDA, devidamente intimada para quitar o débito e/ou 

apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

À ref. 30, este Juízo deferiu a remessa de requisição à 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, por meio de Carta Precatória, para que seja 

disponibilizado o valor devido para a quitação total do débito.

 À ref. 49, a parte autora/exequente informou nos autos que até o 

presente momento não houve resposta por parte do aludido Juízo.

 Para tanto, a parte autora/exequente pugnou para que seja solicitada 

informação ao Juízo da 2ª Vara Cível de Rio Branco-AC, quanto à situação 

da habilitação do seu crédito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido da parte 

autora/exequente, e determino seja expedido ofício ao Juízo da 2º Vara 

Cível de Rio Branco-AC solicitando informações quanto ao pedido de 

habilitação de crédito do exequente Cleves Jesus de Souza, apresentado 

nos autos n. 0005669-76.2013.8.01.0001.

Com a juntada da informação solicitada, intime-se a parte 

autora/exequente para ciência ou pugnar pelo o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias.

oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 2642-74.2018.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeny Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório 2º Oficio - Paz e Notas do Município de 

Salto do Céu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão posta na peça inicial, para 

determinar a expedição do mandado ao Cartório competente, para retificar 

o Livro de Registro de Casamento, bem como 2ª via de Certidão de 

Casamento, fazendo constar a correta alteração de seu nome, em razão 

de casamento, como, “VALDENY ALVES DOS REIS”.Encaminhe-se o 

mandado para o Cartório competente, a fim de proceder às devidas 

alterações.Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado 

nomeado, ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 

1.940,24 (2 URH), de acordo com a tabela vigente da Ordem dos 

Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.Sem 

custas.Após as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53081 Nr: 1786-13.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:OAB/MG 103.082

 Aqui se tem ação de rescisão de contrato de refinanciamento.

Aberta a instrução, foi deferido o pedido feito pela requerida, para que 

fosse determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., a fim de 

que seja demonstrado o valor recebido em virtude do contrato firmado 

entre as partes.

Conforme solicitado, o Banco do Brasil S.A. apresentou extrato bancário 

de maio de 2017 da conta corrente de titularidade da parte autora.

É o relatório. Decido.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca do 

extrato bancário apresentado pelo Banco do Brasil S.A.

 Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para 

julgamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-28.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL JOSE DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000195-28.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:IZABEL JOSE DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA 

POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 24 de 

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

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2020.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000189-21.2020.8.11.0052. AUTOR: RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS 

REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Aqui se 

tem ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por dano 

moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por Raquel Ribeiro dos 

Santos em face de E-Cuiabá Soluções para internet LTDA (Instituição de 

Ensino Charles Babbage). A parte autora aduziu, na petição inicial, ter se 

matriculado junto à instituição de ensino, ora requerida, e concluído o 2º e 

3º ano do Ensino Médio no ano de 2017 (modalidade de Educação Jovens 

e Adultos). Relatou que, embora tenha frequentado às aulas fornecidas e 

finalizado as provas alcançando a aprovação, a parte requerida ainda não 

lhe forneceu a colação de grau e, por conseguinte, o diploma de 

conclusão de curso, sob a justificativa de suposta pendência financeira 

nas mensalidades e de documentação. Declarou que a parte requerida lhe 

informou que, na época em que a autora frequentou o polo educacional, 

um dos funcionários estava fazendo desvio de documentos e valores da 

instituição, e por isso estavam tendo problemas com vários alunos. 

Relatou que por várias oportunidades se dirigiu à sede da requerida e 

entregou os documentos solicitados, contudo, não obteve êxito na 

tentativa de receber o diploma de conclusão. Aduziu que necessita do 

aludido diploma para comprovar a sua conclusão no ensino médio, 

porquanto está matriculada em curso de ensino superior. Ante tais 

asserções, a parte autora pugnou pela concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, para o fim de compelir a parte requerida que desde já 

expeça o competente diploma de conclusão do ensino médio. A parte 

autora pugnou, ainda, pela concessão da assistência judiciária gratuita e 

pela inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 

Da assistência judiciária gratuita A parte autora pugnou pela concessão 

da assistência judiciária gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

estabelece que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, 

institui que presumir-se-á verdadeira a alegação de pobreza, na acepção 

jurídica da palavra, realizada por pessoa exclusivamente natural. 

Entretanto, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está 

vinculado este requisito. E, quando se verificar a existência de fatos que 

possam demonstrar a capacidade financeira do jurisdicionando, deve 

indeferir o pedido. Analisando a petição inicial os documentos que a 

instruem, verifica-se que a parte autora ostenta a qualificação de 

servidora pública e, nesses casos, em tese, poderia arcar com as custas 

processuais. Desta forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza 

não opera automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples 

declaração afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar 

com as custas processuais no momento. Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora se enquadra, ainda que 

temporariamente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros 

documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido. 

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico constituído, para 

que, em 15 (quinze) dias, forneça outros elementos para melhor avaliação 

de eventual hipossuficiência. Poderá a autora apresentar: a) certidão do 

inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda; b) 

certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em seu nome; c) certidão do órgão de trânsito 

que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome; d) certidão 

de existência ou inexistência de propriedade de semoventes. Condiciono a 

análise do pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação 

acima, sob risco de indeferimento do pedido de ofício. Porém, em razão de 

os efeitos, no Juizado Espacial, apenas serem analisado por ocasião de 

eventual recurso, o feito prosseguirá. Da tutela antecipada de urgência Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que 

pese a parte autora tenha apresenta cópia de contrato de prestação de 

serviços educacionais e ficha de inscrição de requisição de matrícula (Id. 

30575794), que demonstram indícios de relação jurídica com a requerida, 

não há, ao menos nessa fase de cognição sumária, elementos que 

indiquem a conclusão do curso de ensino médio, por exemplo, histórico 

escolar que constate a sua aprovação nos requisitos de presença nas 

aulas e notas de avaliação, ambos dentro dos limites institucionais. Assim, 

não se verifica, nessa fase de cognição sumária, os requisitos contidos 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante 

disso, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, 

INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de 

nova análise. Da inversão do ônus A parte autora invocou a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, especialmente a 

inversão do ônus da prova. A relação contratual existente entre as partes 

tem natureza consumerista, uma vez que a autora apresenta a condição 

de consumidora final dos serviços educacionais prestados pela requerida, 

aplicando-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e seus 

consectários. Tendo em vista que a presente demanda versa sobre 

relação de consumo, impositiva se faz a condução do feito em 

consonância com as regras consumeristas. Nesses termos, há que ser 

dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação retratada nos 

autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é "ope legis". 

Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas sim 

de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora, 

embora tenha frequentado às aulas fornecidas e finalizado as provas com 

notas aptas à aprovação, a parte requerida ainda não lhe forneceu a 

colação de grau e, por conseguinte, o diploma de conclusão de curso, sob 

a justificativa de suposta pendência financeira nas mensalidades e de 

documentação. A verossimilhança das alegações da parte autora podem 

ser verificadas pela apresentação de cópia de contrato de prestação de 

serviços educacionais e ficha de inscrição de requisição de matrícula (Id. 

30575794), bem como pelo comprovante de pagamento de uma 

mensalidade no valor de R$ 180,00 e boletos bancários em favor da 

requerida (Id. 30575796), que demonstram indícios de relação jurídica 

entre as partes. Demais disso, constata-se a hipossuficiência técnica da 

parte autora frente à requerida, porquanto esta última, por tratar-se de 

instituição de ensino, certamente possui melhores meios para apresentar o 

histórico escolar daquela ou equivalente, para o melhor deslinde do feito. 

Portanto, ante à hipossuficiência técnica da parte autora, inverto o ônus 

probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e atribuo à requerida o ônus de provar a improcedência do 

direito da autora ou que mais entender cabível. Ressalte-se que tal 

inversão não exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos 

constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte 

adversa provar apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de 

produção pelo consumidor peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Em prosseguimento ao feito: Em 

tempo, designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, em data e horário oportunamente agendados 

pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Rio Branco-MT. Cite-se a parte requerida a respeito da presente ação, nos 

termos do artigo 18 e incisos da Lei n. 9.099/95. Intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência designada. Consigne-se que, em não havendo 

conciliação, a contestação deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias após a realização da audiência, a fim de evitar os efeitos da revelia e 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grasso). O para 

impugnação à contestação e os documentos nela acostado é de 5 (cinco) 

dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa, nos 

termos do Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso. Consigno que “a assistência obrigatória prevista no art. 
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9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se 

aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação” e “os 

prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da 

intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante 

da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código 

Civil, conforme o caso”, nos termos dos Enunciados n. 38 e 13 do 

FONAJE, este com nova redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. 

Atente-se que, na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes, nos termos do artigo 911 da CNGC–Judicial. Em atenção aos 

termos do artigo 917 e ss. da CNGC - Judicial, a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de forma eletrônica. Nos locais atendidos e não se tratando da 

hipótese suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em MÃO PRÓPRIA (ARMP) e considerar-se-á 

feita na data da entrega da carta no endereço, conforme artigo 909 da 

CNGC–Judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-24.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000786-24.2019.8.11.0052. REQUERENTE: WALDIR PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Aqui se tem ação de 

resolução contratual por inadimplemento de obrigação cumulada com 

pedido de restituição de parcelas pagas e compensação por dano moral, 

com pedido de tutela de urgência, proposta por Waldir Pereira em face do 

Banco Itaú BMG Consignado S.A. A parte autora alegou, na petição inicial, 

ter contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 6.663,39 junto à 

parte requerida, a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 180,00 cada 

uma, a serem descontadas mensalmente em seu benefício previdenciário, 

com início em 30/11/2017. Declarou que, embora a requerida tenha 

descontado 23 parcelas, o valor do empréstimo contratado não foi 

disponibilizado em seu favor. Ante tais asserções, a parte autora pugnou 

pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de 

compelir a parte requerida a suspender os descontos referente ao 

empréstimo consignado em questão (Contrato n. 571472213), até o 

julgamento da demanda. No mérito, requereu a rescisão/resolução do 

contrato e a restituição das parcelas descontadas, bem como pela fixação 

de quantum a título de compensação por dano moral. A parte autora 

pugnou, ainda, pela concessão da assistência judiciária gratuita e pela 

inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. 

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição. A parte 

requerida, em contestação, arguiu as preliminares de inadmissibilidade do 

procedimento do Juizado Especial Cível, sob a justificativa de haver a 

necessidade de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade ou 

não da assinatura do contrato, e a ausência de pretensão resistida. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando as 

matérias ventiladas pela requerida (preliminares e mérito). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DAS PRELIMINARES Da 

incompetência do Juizado Especial Cível – prova pericial grafotécnica A 

parte requerida arguiu a preliminar de incompetência dos juizados 

especiais por inadmissibilidade do procedimento, ante a necessidade de 

prova pericial grafotécnica, com o objetivo de apurar a autenticidade ou 

não da assinatura do contrato objeto destes autos. A presente demanda 

busca a resolução contratual por inadimplemento de obrigação (não 

disponibilizou o valor do empréstimo contratado) cumulada com restituição 

de parcelas pagas e reparação por dano moral. A narrativa da parte 

autora não é pela inexistência de relação jurídica, porquanto tenha 

declarado nos autos que contratou um empréstimo consignado junto a 

requerida, contudo, não recebeu o valor. Ora, se a parte requerida tem 

dúvidas quanto à autenticidade da assinatura do autor posta no contrato, 

poderá se valer dos meios próprios, muito embora tenha apresentado, em 

sua contestação, tópico específico para defender a regularidade do 

contrato. Demais disso, quando o artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, fala em 

complexidade da causa, ele não vincula tal conceito à produção de prova 

técnica. Nota-se que não há menção à realização de perícia para que se 

configure a complexidade de uma causa, além do mais, o art. 35 da 

referida lei, permite que o juiz, quando a prova do fato exigir, inquirir 

técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 

técnico. Logo, por si só, a exigência de produção de prova técnica, seja 

ela qual for, não retira a competência dos Juizados Especiais, devendo a 

complexidade ser examinada caso a caso. Da falta de interesse de agir – 

ausência de tentativa de resolução pela via administrativa A parte 

requerida arguiu, na verdade, a falta de interesse de agir por ausência de 

tentativa de resolução pela via administrativa. Não prospera a presente 

preliminar arguida pela parte requerida em sua contestação, uma vez que, 

na espécie, o suplício ao Judiciário prescinde da anterior provocação da 

via administrativa para a resolução da lide, posto que a inexistência de 

esgotamento da instância extrajudicial não obstaculiza o exame meritório 

da matéria ora posta em Juízo, mormente quando formulada pretensão 

indenizatória decorrente de suposta inexistência de relação jurídica. Isso 

porque, o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia 

resolução pela via administrativa, sob risco de ofensa ao art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, de modo que a ninguém pode ser vedado o 

acesso ao judiciário. Assim, rejeito a preliminar levantada. Da assistência 

judiciária gratuita Considerando a condição econômico-financeira da parte 

autora, declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária, nos moldes do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Da não inversão do ônus da prova A parte autora invocou a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus consectários, 

especialmente a inversão do ônus da prova. Tendo em vista que a 

presente demanda versa sobre relação de consumo, impositiva se faz a 

condução do feito em consonância com as regras consumeristas. Nesses 

termos, há que ser dito que, para o desfecho do caso, há que se aplicar o 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação 

retratada nos autos não é daquelas em que se aplicam os artigos 12 e 14 

do Código de Defesa do Consumidor, onde a inversão do ônus da prova é 

"ope legis". Não se deve aplicar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, eis que não se trata de fato do produto ou serviço, mas 

sim de relação jurídica apontada como tendo vício do produto ou serviço. E 

sendo aplicada a regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, deve-se, antes da sentença, por ato do juiz, distribuir-se o 

ônus da prova. Nesse contexto, extrai-se dos autos que a parte autora 

alegou a contratação de empréstimo consignado junto à requerida, 

contudo, o valor do contratado não foi disponibilizado/transferido em seu 

favor, e que houve descontos referente às parcelas de quitação do 

aludido empréstimo. Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a parte autora apresentou extrato de sua conta bancária do 

Banco do Brasil constando a existência de empréstimo consignado junto à 

requerida, referente ao Contrato n. 571472213, no valor de R$ 6.663,39, 

com início em 12/2017 e fim em 11/2023, (Id. 24797097), em consonância 

com o extrato de empréstimos consignados emitido pelos meios 

eletrônicos da Previdência Social (Id. 24797600) e Histórico de Créditos 

que demonstram os descontos mensais no seu benefício previdenciário, 

(Id. 24797602). A situação de hipossuficiência do autor também é nítida, 

sendo pessoa idosa e aposentado e, enquanto consumidor, está em 

situação de inferioridade frente à instituição bancária, ora requerida. 

Constata-se que, in casu, o ônus da prova deve ser invertido a favor do 

consumidor, com o intuito de ser mecanismo capaz de equilibrar as partes 

da presente demanda. Portanto, ante a hipossuficiência técnica da parte 

autora, inverto o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e atribuo à requerida o ônus de provar 

a improcedência do direito da autora ou que mais entender cabível. 

Ressalte-se que tal inversão não exime que a parte autora faça prova em 

relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance, 

cabendo à parte adversa provar apenas aqueles fatos em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, nos 
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termos do que dispõe o artigo 373, § 1º do CPC. Da tutela antecipada de 

urgência Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão 

previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

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

processo. Da análise hercúlea aos documentos exibidos, verifica-se que, 

em que pese o banco demandado estar realizando mensalmente a 

cobrança do empréstimo efetivado em 12/2017, não houve a efetiva 

transferência do valor integral para a conta bancária de titularidade do 

autor, conforme extratos bancários dos meses de agosto a dezembro de 

2017 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2018. O valor firmado pelas 

partes no Contrato n. 571472213 é de R$ 6.663,39, tendo a parte 

requerida se limitado a alegar e demonstrar, em sua contestação, a 

transferência do valor de R$ 1.656,40, por meio de cheque administrativo, 

valor bem a menos do pactuado. Demais disso, a parte autora demonstrou, 

ao menos nessa fase de cognição sumária, que os descontos em seu 

benefício previdenciário, para fins de quitação do empréstimo consignado, 

perfazem em R$ 4.140,00, valor que não condiz com aquele transferido, 

tendo em vista que ultrapassa o dobro da transferência. Assim, estando 

demonstrado, ao menos por ora, que as parcelas até então descontadas 

no benefício previdenciário ultrapassam o dobro do valor depositado, e 

que o empréstimo não fora disponibilizado ao requerente de forma integral, 

não subsistem razões para que perdure a cobrança mensal. Desse modo, 

em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifica-se que a 

parte requerente logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos 

requisitos legais. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a parte requerida que se 

abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, 

referente ao Contrato n. 571472213, imediatamente, sob risco de multa 

cominatória/astreintes diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) a partir do 

próximo lançamento, no caso de descumprimento. INTIME-SE a parte 

requerida para cumprimento da medida liminar, com urgência. Em 

prosseguimento ao feito: Fixo o prazo de 15 dias para as partes 

especificarem as provas que ainda prendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob risco de indeferimento. Se pretender-se prova técnica, 

poderão indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão observar os 

artigos 455 e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão. Em tempo, guisa 

frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, implicará na 

concordância tácita das partes com o julgamento antecipado da lide. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

W R OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA OAB - MT20892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WYSER RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000340-55.2018.8.11.0052. REQUERENTE: W R OLIVEIRA 

CONTABILIDADE - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO Aqui se tem 

cumprimento de sentença W. R de Oliveira Contabilidade-MR em desfavor 

de Banco Bradesco S/A. Observa-se que a parte requerida apresentou 

aos autos comprovantes de pagamento dos valores condenados em 

sentença. Intimado, a parte autora informou que o débito não foi cumprido 

integralmente, requerendo a expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados judicialmente. Expeça-se alvará judicial de 

levantamento de valores, através do Siscondj, observando-se os dados 

bancários indicados nos autos. Intime-se a parte requerida, para realizar o 

depósito do saldo controverso. Realizado o pagamento, ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, voltem-me concluso os autos, Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-66.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ZANOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000294-66.2018.8.11.0052. REQUERENTE: DELMAR ZANOL REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Aqui se tem ação de compensação por dano moral, 

proposta por Delmar Zanol em face de Banco Bradesco S.A. A parte 

requerida/executada apresentou nos autos comprovante de pagamento 

em nome da parte requerente/exequente, referente à condenação judicial 

a título de indenização por dano moral, (Id. 30300052). A parte 

requerente/exequente externou concordância com o valor depositado, ao 

passo que pugnou pela expedição do competente Alvará Judicial para 

levantamento, (Id. 30325474). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Tendo sido acertado o montante do crédito da parte autora, declaro extinto 

o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 924, II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de liberação de valores, observando-se os dados bancários 

declinados nos autos – Id. 30325474. Após, determino a remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se Marcos André da 

Silva Juiz Substituto

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000302-35.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANUARIA MARTINS DA COSTA (ESPÓLIO)

ANTONIO MARIA DA COSTA (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Intimar a parte autora por meio do seu 

advogado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

atribuindo à causa o valor de mercado do imóvel que pretende usucapir e 

ao adimplemento das custas e despesas judiciárias, sob pena de 

indeferimento e extinção do feito. Conforme id. 30589026.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000616-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EOLARIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000616-15.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): ANTONIO EOLARIO SANTANA REU: 29.979.036.0001-40 - 

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

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANTONIO EOLARIO SANTANA contra o INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados, objetivando a concessão 

de tutela antecipada para concessão do benefício previdenciário de auxílio 

- doença, e ao final, a procedência da ação, com conversão em 

aposentadoria por invalidez, caso comprovada a incapacidade 

permanente. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

sendo devidamente recebida, ocasião em que foi INDEFERIDO o pedido de 

tutela antecipada, e DEFERIDO os benefícios da justiça gratuita, nomeando 

na mesma oportunidade médico perito, indicando os quesitos para perícia. 

Autarquia demandada devidamente citada não apresentou contestação, 

juntando apenas extratos CNIS da parte autora. Perícia médica juntada (ID. 

23997084). Instando a se manifestar quanto a perícia, a parte autora 

requereu a nomeação de novo perito especialista nas patologias do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 344 do Código de Processo 

Civil que se o réu não contestar a demanda no prazo legal presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, ou seja, deve o 

magistrado, considerando as provas coligidas aos autos e a passividade 

da parte que se manteve inerte, reputar verdadeiros os fatos narrados 

pela parte na petição inicial. Ressalte-se, que a conduta da parte ré em se 

manter silente denota aplicação do efeito pertinente ao deslinde da 

demanda, conforme disposto no art. 346, “caput”, do CPC, “os prazos 

contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo exposto, decreto a 

revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá ser intimada e/ou 

notificada pessoalmente de posteriores atos nesta demanda. Cumpre 

registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;” Pois 

bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado 

considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 

atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido àquele, cuja 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é temporária, nos 

termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, respectivamente. Vejamos. 

Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Já no que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma: Art. 59 - O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Inobstante a parte autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de 

segurada e da carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos 

demais requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a 

subsistência; o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Conforme perícia médica juntada à ID. 23997084, não foi constatada a 

incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. Embora tenha 

constado que a parte autora está acometida pelas patologias denominadas 

rinite alérgica (CID J30.4) associado a laringite crônica (CID J37.0) não há 

comprovação de qualquer incapacidade laboral. Ademais, o pedido de 

benefício apresentado em 04.04.2019 foi indeferido pela autarquia 

requerida em razão do parecer contrário da perícia médica do INSS, pois 

não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a atividade 

habitual. Resta, portanto, a lide ser solucionada por este Juízo no que diz 

respeito a requerente fazer jus ao recebimento de um dos benefícios 

requeridos, seja na modalidade do auxílio-doença ou da aposentadoria por 

invalidez. Neste contexto, a perícia médica realizada por perito nomeado 

pelo Juízo concluiu que apesar do requerente ser acometido por rinite 

alérgica associada a laringite crônica, o requerente apresenta, “bom 

estado geral” (sic), não estando incapacitado para as atividades 

laborativas, conforme o laudo concluiu “não foi contatada a presença de 

incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado 

por médico, o qual possui qualificação técnica e profissional necessária 

para realização de mencionado exame. Além disso, verifico que suas 

respostas são claras e objetivas, não restando dúvidas quanto a 

conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse privado das partes 

e goza de presunção de veracidade e legitimidade, presunção esta que é 

afastada somente mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o 

que não se apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a 

necessidade de nomeação de perito especialista nas patologias do 

requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado 

pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é 

transitória ou permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a 

doença apresentada não impossibilita o exercício de atividades 

profissionais da parte requerente e de suas atividades habituais, concluo 

que por não ter preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não 

faz jus aos benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por ANTONIO EOLARIO SANTANA, devidamente 

qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Em atenção a informação de ID 

29516068, determino que a Secretaria regularize o cadastro da advogada 

constituída pela parte autora, retirando dos autos a habilitação do 

advogado Orivaldo José de Souza Junior –OAB nº 25.597/O. Transitada 

em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se. EXPEÇA-SE o necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA 

PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E 

OFÍCIO NO QUE COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-06.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo n.º: 1000291-06.2020.8.11.0032 

REQUERENTE: IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora, acima qualificada, por meio do seu advogado(a) dos termos 

da r. sentença proferida nos autos, encontrado na id. 30586390. Rosário 

Oeste, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Rodrigo da Cruz 

Azevedo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-06.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))
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GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo n.º: 1000291-06.2020.8.11.0032 

REQUERENTE: IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte requerida, acima qualificada, por meio do seu advogado(a) dos 

termos da r. sentença proferida nos autos, encontrado na id. 30586390. 

Rosário Oeste, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Rodrigo da 

Cruz Azevedo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000291-06.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO OAB - MT26817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Processo n.º: 1000291-06.2020.8.11.0032 

REQUERENTE: IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

parte autora, acima qualificada, por meio do seu advogado(a) dos termos 

da r. sentença proferida nos autos, encontrado na id. 30586390. Rosário 

Oeste, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Rodrigo da Cruz 

Azevedo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-06.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 1000636-06.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): MANOEL BENEDITO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Inobstante os autos tenham vindo 

conclusos para prolação de sentença, analisando o laudo pericial juntado 

à ID 23997048, verifico que ao responder um dos quesitos formulados 

pela parte requerida, o perito constou que o autor “Apresenta limitação 

funcional do ombro esquerdo” (sic). Todavia, na conclusão do laudo 

pericial, o perito indicou que “que não foi constatada a presença de 

incapacidade laborativa” (sic). Dessa forma, para melhor elucidação dos 

fatos, DETERMINO a intimação do perito nomeado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, esclareça se a limitação funcional do ombro esquerdo, 

indicada no laudo de ID 23997048 (página 7), impede ou dificulta a 

realização da atividade laborativa ATUAL do autor. Após, volvam-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Serve a presente de ofício 

e mandado no que couber. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-44.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JORDETE RAIMUNDO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Processo: 1000476-44.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): JORDETE RAIMUNDO DE BARROS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico que intimo a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, da decisão de id. 30634084.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-03.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARRETO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000427-03.2020.8.11.0032. 

AUTOR: ANTONIO BARRETO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de ação 

distribuída em desfavor do INSS. Tendo em vista que esta Comarca dista 

mais de 70 km de sede de Vara da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 

parágrafo 3º da CR/88, com redação dada pela EC 103/2019, c/c art. 15, 

inciso III, da Lei n. 5.010/66, com redação conferida pela Lei n. 

13.876/2019, RECONHEÇO a competência delegada para processar e 

julgar o feito. DEFIRO o benefício da gratuidade judiciária. INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela. Não há notícia nos autos que a autarquia 

tenha interrompido o pagamento do benefício assistencial que atualmente 

recebe e, tratando-se de benefício assistencial gravado com a cláusula 

rebus sic stantibus, não havendo alteração na situação sócio-financeira 

do autor idoso, inútil o deferimento do pedido liminar na forma em que 

pleiteada. CITE-SE o INSS para, querendo, apresentar contestação. Após, 

conclusos para saneamento. ROSÁRIO OESTE, 24 de março de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 869-64.2012.811.0032

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosino Miguel de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cândido Miguel de Matos, Marly Hominiuki de 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arydes Aires da Costa - 

OAB:OAB/MT 3750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NOS 

EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por Rosino Miguel de Matos, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, DETERMINO o levantamento da penhora incidente sobre o 

imóvel em questão, devendo-se dar baixa em eventual registro realizado 

perante o CRI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95825 Nr: 3893-56.2019.811.0032

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdR(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22683/O

 (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação para condenar 

a representada DAYANE MARIA DA RESSUREIÇÃO, qualificada nos 

autos, pela prática do ato infracional tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e 

III, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, ambos do Código Penal.

Dessa forma, atendendo aos critérios do art. 100 da Lei nº 8.069/90 e, 

conjugando-os com os elementos do art. 59 do Código Penal, aplicáveis 

por analogia, com a existência de agravantes de pena e a presença das 

hipóteses do art. 122 a Lei nº 8.069/90, APLICO a representada DAYANE 

MARIA DA RESSUREIÇÃO, a medida de INTERNAÇÃO, por tempo 

indeterminado, devendo ser reavaliada a cada 06 (seis) meses, conforme 

estabelece o art. 121, § 2º, do ECA, por considerar que a medida é cabível 

por tratar-se de ato infracional cometido mediante violência a pessoa e 

diante da gravidade da infração (artigo 112, § 1º, do ECA).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 3815-62.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Ante o exposto JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para CONDENAR o réu LUZINEI FERREIRA DA SILVA, 

já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 180, “caput”, do Código 

Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-75.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMACENO SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000461-75.2020.8.11.0032. 

AUTOR: JOAO DAMACENO SANTIAGO REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos em substituição. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano Moral, com pedido de 

tutela de urgência, proposta por JOÃO DAMASCENO SANTIAGO em face 

de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Aduz o requerente, em síntese, que foi surpreendido com 

descontos mensais em sua conta corrente no valor de R$ 146,00 (cento e 

quarenta e seis reais), oriundos do contrato de empréstimo n. 552812928. 

Revela, outrossim, que não contratou com a requerida, razão pela qual as 

cobranças são indevidas. Em sede de tutela de urgência, requer que a 

empresa requerida seja compelida na obrigação de fazer consistente em 

suspender as cobranças do referido empréstimo em sua conta corrente. 

Com a inicial, juntou documentos. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Nesse contexto, para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios 

suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado 

procedente ao final da lide. No caso em testilha, a probabilidade do direito 

invocado está calcada nos descontos na conta corrente do autor 

referente a suposto contrato de empréstimo, bem como na firme alegação 

de não possuir qualquer relação contratual/negocial com a parte 

requerida, conforme denotam os documentos inclusos. Por sua vez, o 

perigo de dano exsurge do desconto incidente sobre verba de caráter 

alimentar já que o autor é aposentado por invalidez e, porque, em última 

instância, compromete o direito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo 

existencial. Neste ínterim, é certo que aguardar o integral desenvolvimento 

do processo acarretaria dano irreversível à personalidade da parte autora, 

o que dessume a necessidade de concessão da tutela antecipada. 

Impende ainda destacar que a concessão da tutela de urgência não 

importa em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porque, uma 

vez restando improcedentes os pedidos autorais, haverá integral 

possibilidade da parte requerida em recuperar os créditos a que faria jus. 

Sendo assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários 

para o deferimento da tutela de urgência vindicada, pois não há como 

exigir da requerente a prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações 

são, em cognição sumária, verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que a 

requerente está impedida de realizar atividades de consumo em razão da 

constrição nominal. Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência 

formulado pela requerente JOÃO DAMASCENO SANTIAGO determino que 

a empresa requerida suspenda no prazo de 05 (cinco) dias, as cobranças 

atinentes ao contrato de empréstimo n. 552812928, bem assim se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de proteção 

ao crédito, o que faço com fundamento no art. 300 do CPC, sob pena de 

multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se tratando de multa 

diária. Inquestionável que o caso demanda a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, com fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e 

Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de 

inversão do ônus da prova, tenho que verossímil a alegação da parte 

requerente, além de patente a sua hipossuficiência probatória, uma vez 

que a solução da demanda exigirá a prova de que o contrato não foi 

firmado entre as partes, ou seja, implica prova de fato negativo ao 

requerente, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do 

inciso VIII, art. 6º do CDC. Designe-se audiência de Conciliação conforme a 

pauta do Conciliador do Juízo. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a audiência de 

conciliação ou a data do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II). À mingua de elementos 

contrários e em homenagem à presunção de veracidade que a lei confere 

a declaração de pobreza sujeitada pela parte, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rosário 

Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-78.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA NUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000422-78.2020.8.11.0032. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSA MARIA NUNES ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em substituição. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por ROSA 

MARIA NUNES em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a requerente, em síntese, que 

foi surpreendida com a informação de que seu nome está negativado em 

decorrência de um débito no valor de R$ 15.645,60 (quinze mil, seiscentos 

e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), oriundos do contrato n. 

584249951 e outro no valor de R$2.112,60 (dois mil, cento e doze reais e 

sessenta centavos), oriundos do contrato n. 588251028. Revela, 

outrossim, que não contratou com a requerida, razão pela qual as 

cobranças são indevidas. Em sede de tutela de urgência, requer que a 

empresa requerida seja compelida na obrigação de fazer consistente 

cancelar/baixar as faturas que estejam vinculadas ao seu CPF. Com a 

inicial, juntou documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos para 
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deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nesse contexto, para a 

concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide. No 

caso em testilha, a probabilidade do direito invocado está calcada na 

inscrição negativa do nome da requerente referente a suposto contrato, 

bem como na firme alegação de não possuir qualquer relação 

contratual/negocial com a parte requerida, conforme denotam os 

documentos inclusos. Já o perigo da demora restou demonstrado quanto a 

permanência do nome da requerente no cadastro de inadimplentes impede 

a realização de atividades de consumo, entre outras, consubstanciando 

uma situação objetiva que indica, no mínimo, dificuldade de reparação ao 

final da lide. Sendo assim, entendo que estão presentes os requisitos 

necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada, pois não 

há como exigir da requerente a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são, em cognição sumária, verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que a requerente está impedida de realizar atividades de 

consumo em razão da constrição nominal. Isto posto, defiro o pedido de 

tutela de urgência formulado pela requerente ROSA MARIA NUNES e 

determino que a empresa requerida seja compelida na obrigação de fazer 

consistente em cancelar/baixar a inscrição nominal negativa do nome da 

requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se tratando de multa diária. Inquestionável 

que o caso demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

com fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do Superior 

Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, 

tenho que verossímil a alegação da parte requerente, além de patente a 

sua hipossuficiência probatória, uma vez que a solução da demanda 

exigirá a prova de que o contrato não foi firmado entre as partes, ou seja, 

implica prova de fato negativo ao requerente, o que justifica a inversão do 

ônus da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC. Designe-se 

audiência de Conciliação conforme a pauta do Conciliador do Juízo. O réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo 

inicial será a audiência de conciliação ou a data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I e II). À mingua 

de elementos contrários e em homenagem à presunção de veracidade que 

a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela parte, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000177-67.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDETE BERNARDINA DE SALES (REQUERENTE)

MARCIONETO BERNARDINO DE SALES (REQUERENTE)

MARCIONEI BERNARDINO DE SALES (INVENTARIANTE)

MARCEONDRE BERNADINO DE SALES (REQUERENTE)

NARCIZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

IOLANDA BERNARDINA DE SALES (REQUERENTE)

MARELUCE BERNADINA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS RAMOS SALES (DE CUJUS)

Outros Interessados:

WESLEY SALES FERNANDES (HERDEIRO)

T. G. B. A. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000177-67.2020.8.11.0032. 

INVENTARIANTE: MARCIONEI BERNARDINO DE SALES REQUERENTE: 

NARCIZA DE CAMPOS, MARIDETE BERNARDINA DE SALES, IOLANDA 

BERNARDINA DE SALES, MARCIONETO BERNARDINO DE SALES, 

MARCEONDRE BERNADINO DE SALES, MARELUCE BERNADINA DE 

SALES DE CUJUS: DOMINGOS RAMOS SALES Vistos em substituição. 

Trata-se de ação de inventário do bem deixado por DOMINGOS RAMOS DE 

SALES, falecido em 11 de maio de 2012. Preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo 

a petição inicial. Nomeio como inventariante o requerente MARCIONEI 

BERNARDINO DE SALES, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias, por meio de seu procurador. Considerando que as primeiras 

declarações foram apresentadas na petição inicial, proceda-se às 

citações previstas no artigo 626 do Código de Processo Civil. Após, vistas 

às partes, em Cartório, pelo prazo comum de dez dias, para a 

manifestação acerca das primeiras declarações. À mingua de elementos 

contrários e em homenagem à presunção de veracidade que a lei confere 

a declaração de pobreza sujeitada pela parte, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-39.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000347-39.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): NOEMIA PEREIRA ALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em substituição. Trata-se de 

Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica C/C Pedido de Restituição 

em Dobro, Condenação em Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, 

proposta por NOEMIA PEREIRA ALVES em face do ENERGISA MT, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte requerente, em síntese, que é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade 

consumidora n. 6/1557397-5, ainda em nome do falecido esposo. Narra 

que sempre recebeu faturas com valores baixos, e em determinado 

momento passou a receber faturas de valores elevados, sem que 

houvesse qualquer alteração em seu consumo. Sustenta que não há 

justificativa para o aumento expressivo diante o pouco consumo na 

residência, localizada na zona rural deste município e guarnecida de 

poucos eletrodomésticos. Em sede de tutela de urgência, requer que a 

empresa requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica, caso 

tenha providenciado o corte, ou se abstenha de fazê-lo, bem como, caso 

já tenha negativado o nome da requerente proceda a baixa da inscrição 

negativa perante os serviços de proteção ao crédito ou abstenha de 

assim proceder. Com a inicial, juntou os documentos Id. 29735407. 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Sendo assim, para a concessão da 

antecipação de tutela, indispensável se faz à parte requerente, trazer aos 

autos a prova inequívoca, a fim de convencer o Juízo da probabilidade do 

direito invocado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa 

ou o manifesto propósito protelatório da requerida. Após analisar a inicial e 

os documentos que a acompanharam, entendo presentes a probabilidade 

do direito invocado e o perigo da demora, razão pela qual DEFIRO a tutela 

de urgência pretendida. No caso em apreço, a pertinência material está 

calcada na relação de consumo existente entre as partes, conforme 

denotam os documentos inclusos, bem como diante do débito discutido 

nos autos, agravado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica. 

A probabilidade do direito invocado se consubstancia no fato de que a 

parte requerente é usuário do serviço de energia elétrica, bem como pela 

cobrança indevida de taxas e/ou contribuições declaradas abusivas. 

Outrossim, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor 

os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, são obrigados 

a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais 
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contínuos. Assim, também lhe socorre a previsão legal de que, na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça conforme dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

O perigo da demora é evidente, pois o fornecimento de serviço de energia 

elétrica é indispensável às atividades cotidianas, sendo que a suspensão 

do seu fornecimento prejudicaria, no caso em tela, a manutenção da 

atividade cotidiana, já que a falta de energia elétrica faz perecer os 

produtos consumidos pela parte requerente. Por fim, não há perigo de 

irreversibilidade, vez que no caso de improcedência da reclamatória, a 

parte requerente deverá fazer frente aos pagamentos necessários para 

satisfação do débito, caso as cobranças sejam realmente devidas. Não se 

trata, por óbvio, de supressão dos meios lícitos de coerção para 

recebimento de créditos por parte da requerente, mas de assegurar o 

direito de ação tendente à revisão de cláusulas do instrumento particular. 

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo requerente, o que faço 

para determinar que a parte requerida RESTABELEÇA, imediatamente, o 

fornecimento do serviço de energia elétrica, caso o tenha suspendido, ou 

SE ABSTENHA DE SUSPENDÊ-LO caso não tenha assim procedido, bem 

como para SUSPENDER a cobrança das faturas ditas indevidas, 

cancelando, se for o caso, ou se abstendo de proceder com a inscrição 

constritiva nominal perante os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

cominação de multa diária. À mingua de elementos contrários e em 

homenagem à presunção de veracidade que a lei confere a declaração de 

pobreza sujeitada pela parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária. 

Inquestionável que o caso demanda a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, com fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do 

Superior Tribunal de Justiça. Havendo relação de consumo, e estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, isso porque a parte ré está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, defiro a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Designe-se data para realização do ato conforme pauta preestabelecida 

pelo conciliador deste Juízo. Designada data, cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para comparecerem a audiência de 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, que o prazo para a defesa 

do requerido somente se iniciará se, realizada a audiência preliminar, 

restar frustrada a composição nela buscada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz 

de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-89.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000279-89.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): JANE MARIA DE SOUZA REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

Vistos em substituição. Acolho o declínio de competência e recebo os 

autos no estado em que se encontram. Considerando que a decisão que 

reconheceu a competência deste juízo para julgamento da demanda (fl.78 

Id. 29313621) fundamentou-se na conexão com os autos nº 

770-94.2012.811.0032, código 50846, em trâmite nesse juízo, e ainda o 

teor do artigo 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que dispõe que as 

ações conexas em processos anteriores a implantação do PJe deverão 

tramitar na forma física, DETERMINO a materialização destes autos para 

seu regular trâmite na forma física. Após, determino o apensamento aos 

autos Código 50846. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-60.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ GONCALVES (AUTOR(A))

JOSE MIGUEL GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000462-60.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): JOSE MIGUEL GONCALVES, RAQUELAINE DA SILVA MUNIZ 

GONCALVES REU: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA 

S/A Vistos em substituição. Considerando que da decisão que 

reconheceu a competência deste juízo para julgamento da demanda 

(fls.49/56 Id. 30474932) foi interposto recurso de Agravo de Instrumento 

com pedido de efeito suspensivo (fl.100 Id. 30474932) e, ainda, que não 

há notícias nos autos do seu julgamento, DETERMINO que a Secretaria 

certifique sobre a concessão de efeito suspensivo no referido recurso ou 

mesmo se já houve julgamento, em caso positivo, translade cópia nestes 

autos. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 24 de março de 

2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000024-34.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIDALINA DOMINGAS DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000024-34.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): VIDALINA DOMINGAS DO PRADO REU: MARIO JOSE DE 

SOUZA MARTINS JUNIOR, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

substituição. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2 – 

Designe-se audiência de mediação/conciliação, conforme a pauta do 

Conciliador. Designada data, cite-se as partes requeridas e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência de conciliação/mediação, 

salientando, desde logo, que o prazo para a defesa dos requeridos 

somente se iniciarão se, realizada a audiência preliminar, restar frustrada 

a composição nela buscada. 3 – DEFIRO o benefício da justiça gratuita, à 

míngua de outros elementos e demonstrada sua incapacidade financeira, 

ainda que transitória. Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000092-81.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS ORIBES (REQUERENTE)

GERTRUDES OJEDA ORIBES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000092-81.2020.8.11.0032. 

REQUERENTE: MANOEL DIAS ORIBES, GERTRUDES OJEDA ORIBES 
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REQUERIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A 

Vistos em substituição. 1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2 – 

Designe-se audiência de mediação/conciliação, conforme a pauta do 

Conciliador. Designada data, cite-se a parte requerida e intimem-se as 

partes para comparecerem a audiência de conciliação/mediação, 

salientando, desde logo, que o prazo para a defesa dos requeridos 

somente se iniciarão se, realizada a audiência preliminar, restar frustrada 

a composição nela buscada. 3 – DEFIRO o benefício da justiça gratuita, à 

míngua de outros elementos e demonstrada sua incapacidade financeira, 

ainda que transitória. Cumpra-se. Rosário Oeste/MT, 24 de março de 2020. 

Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000164-68.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FAGUNDES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000164-68.2020.8.11.0032. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EDSON FAGUNDES 

DE QUEIROZ Vistos em substituição. INTIME-SE a parte Exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas iniciais, ou comprovar o 

pagamento caso já o tenha feito, sob pena de cancelamento da 

distribuição. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Rosário Oeste/MT, 

24 de março de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000135-52.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA JULIA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000135-52.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): OSVALDINA JULIA DE BRITO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. OSVALDINA JULIA DE BRITO, 

devidamente qualificada nos autos, propôs AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

sustentando que é trabalhadora rural desde tenra idade. Instruiu a inicial 

com os documentos necessários. Devidamente citada, a Autarquia 

contestou a ação, aduzindo, no mérito, não preencher a autora os 

requisitos inerentes à concessão do benefício. Na audiência de instrução 

e julgamento, foram ouvidas a parte autora e as testemunhas, fazendo-se 

ausente a parte requerida. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO. De início, afasto a preliminar de prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao 

ajuizamento da ação, uma vez que o benefício previdenciário como de 

caráter eminentemente alimentar, constituindo obrigação periódica e de 

trato sucessivo, não admite ele a prescrição do fundo do direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante já 

fixado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 85. Por conseguinte, 

tendo em vista que não se passaram cinco anos entre requerimento 

administrativo e a propositura da demanda judicial, não há quaisquer 

parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, razão pela qual, REJEITO a 

preliminar arguida. Apenas para situar, o caso em comento versa sobre o 

direito ao benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL, na modalidade de segurado especial, o que não foi 

administrativamente reconhecido, sob a alegação de “falta de 

comprovação de atividade rural em número de meses idênticos a carência 

do beneficio”. Pois bem. Importa reconhecer que a possibilidade de 

contagem de períodos de atividade rural anteriores à edição da Lei n.º 

8.213/91, para os fins almejados na demanda, independentemente de 

recolhimento das contribuições a eles correspondentes, encontra 

expressa previsão no art. 143, do citado diploma legal. Nestes termos é a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 

3621/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ 16.06.2008, p. 1). No 

que concerne à comprovação do tempo de serviço rural, assim dispõe o 

art. 55, § 3º, da LBPS: “Art. 55.[...] § 3º A comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” Não é 

possível, destarte, o reconhecimento do tempo de serviço baseado 

unicamente em prova testemunhal, nos termos da Súmula nº 149 do STJ: 

Súmula 149 - STJ “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio 

previdenciário.” Todavia, o que não se admite é o reconhecimento de 

tempo de serviço rural sem início de prova material durante todo o período. 

Diferentemente, é a situação em que o segurado apresenta início de prova 

material, consubstanciado em documentos que remontam, apenas, a 

alguns anos do período a ser reconhecido. Nesse caso as lacunas de 

tempo podem ser supridas por meio de prova testemunhal. Saliente-se que 

a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais já 

sedimentou o entendimento de que “para fins de comprovação do tempo 

de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época 

dos fatos a provar (Súmula 34 - TNU)”, não exigindo, assim, que abranja 

todo o período. Mesma orientação restou acolhida ao tratar a TNU da 

prova material para fins de comprovação do tempo de serviço rural em 

aposentadoria rural por idade: Súmula 14 - TNU “Para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.” Não 

está o juiz, ademais, em face do art. 131 do CPC - ao contrário do 

Administrador (jungido ao princípio da legalidade) -, adstrito à enumeração 

legal dos meios de comprovação do tempo de serviço rural, como 

estabelecido no art. 106 da LBPS. Tem-se, portanto, que a lista de 

documentos elaborada pelo legislador - como também o era o elenco do 

parágrafo único do art. 106, em sua redação original - é meramente 

exemplificativa. Neste sentido: “STJ, AR 3821/MS, Terceira Seção, Rel. 

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.05.2008, p. 1; STJ, AgRg no REsp 

995.742/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 24.03.2008, p. 1;” 

Mesma orientação emana da Súmula 6 da Turma Nacional de 

Uniformização: Súmula 6 - TNU “A certidão de casamento ou outro 

documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do 

cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.” 

Por outro lado, como a Lei considera segurado especial o cônjuge ou 

companheiro, filhos e demais familiares que trabalhem conjuntamente com 

os segurados especiais (produtores, meeiros, arrendatários, pescadores 

artesanais etc.), nada mais lógico possam os documentos estar em nome 

destes últimos, porque, do contrário, estar-se-ia negando a condição de 

segurado especial àqueles que a Lei conferiu este apanágio, haja vista a 

hipossuficiência, informalidade e simplicidade de que se revestem as 

atividades desempenhadas. Veja-se, a propósito, a orientação 

jurisprudencial já sumulada: Súmula Nº 09 - TRU4 “Admitem-se como início 

de prova material, documentos em nome de integrantes do grupo envolvido 

no regime de economia familiar rural.” A questão atinente à possibilidade 

de reconhecimento de labor rural ao segurado especial a partir dos 12 

anos de idade também resta pacificada no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais: Súmula 5 - TNU “A prestação de serviço rural por menor de 12 a 

14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente 

comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.” 

Ressalte-se, ainda, que, com as recentes alterações promovidas na Lei 

n.º 8.213/91 pela Lei n.º 11.718/08, considera-se segurado especial no 

âmbito do RGPS: Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 

Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII - como segurado especial: a 

pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 

próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 

ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, 

seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 727 de 798



do caput do art. 2º da Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 

atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 

assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de 

vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. [...] § 6º Para serem considerados segurados especiais, o 

cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os 

a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais 

do grupo familiar. § 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 

contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea 

g do inciso V do caput deste artigo, em épocas de safra, à razão de, no 

máximo, 120 (cento e vinte) pessoas/dia no ano civil, em períodos corridos 

ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho. § 

8º Não descaracteriza a condição de segurado especial: I - a outorga, por 

meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% 

(cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 

(quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a 

exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia 

familiar; II - a exploração da atividade turística da propriedade rural, 

inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao 

ano; III - a participação em plano de previdência complementar instituído 

por entidade classista a que seja associado em razão da condição de 

trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e IV 

- ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum 

componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de 

governo; V - a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da 

atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na 

forma do § 11 do art. 25 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; e VI - a 

associação em cooperativa agropecuária. § 9º Não é segurado especial o 

membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto 

se decorrente de: I - benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou 

auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social; II - benefício previdenciário pela 

participação em plano de previdência complementar instituído nos termos 

do inciso IV do § 8º deste artigo; III - exercício de atividade remunerada em 

período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) 

dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 

do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 julho de 1991; IV - exercício de mandato 

eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores 

rurais; V - exercício de mandato de vereador do Município em que 

desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural 

constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o 

disposto no § 13 do art. 12 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991; VI - 

parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no 

inciso I do § 8º deste artigo; VII - atividade artesanal desenvolvida com 

matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser 

utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida 

na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da 

Previdência Social; e VIII - atividade artística, desde que em valor mensal 

inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 

§ 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria: I - a contar do 

primeiro dia do mês em que: a) deixar de satisfazer as condições 

estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no 

inciso I do § 8º deste artigo; b) se enquadrar em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, 

ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9º deste artigo, sem 

prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei; e c) tornar-se segurado 

obrigatório de outro regime previdenciário; II - a contar do primeiro dia do 

mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que 

pertence exceder o limite de: a) utilização de terceiros na exploração da 

atividade a que se refere o § 7º deste artigo; b) dias em atividade 

remunerada estabelecidos no inciso III do § 9º deste artigo; e c) dias de 

hospedagem a que se refere o inciso II do § 8º deste artigo.[...] Outrossim, 

que o benefício assistencial concedido a qualquer dos membros do grupo 

familiar, ou ao próprio segurado, não descaracteriza a condição de 

segurado especial. Tampouco o fato de qualquer deles perceber benefício 

de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 

supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência 

Social, ou benefício previdenciário pela participação em plano de 

previdência complementar instituído por entidade classista a que seja 

associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural 

em regime de economia familiar (a despeito do erro material constante do 

art. 11, § 9º, inciso II, da Lei n.º 8.213/91 - inciso IV em vez de inciso III) 

Também, o fato de outorgar, por meio de contrato escrito de parceria, 

meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 

cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que 

outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, 

individualmente ou em regime de economia familiar, não descaracteriza a 

condição de segurado especial do proprietário. Veja-se que a totalidade 

do imóvel é que não poderá ser superior a quatro módulos fiscais, e não a 

parcela outorgada ou remanescente. Há permissão legal, ainda, para que 

outras atividades sejam desenvolvidas pelo segurado ou outro membro do 

grupo, sem que isso descaracterize a condição de segurado especial ou o 

regime de economia familiar, como o exercício de mandato eletivo de 

dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais e o 

exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a 

atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, 

exclusivamente, por segurados especiais. Refira-se, entretanto, que o 

exercício de tais atividades não dispensa o recolhimento da contribuição 

devida em relação a elas. Ressalta-se, por fim, que a prova testemunhal e 

o depoimento pessoal são por este juízo colhidos e arquivados em meio 

eletrônico, conforme determina a CNGC. Com efeito, os requisitos legais 

para a concessão de benefício de aposentadoria por idade, na condição 

de segurado especial rural, são, em síntese: 1- Adimplemento do requisito 

etário: 60 anos para o homem; 55 anos para a mulher, na data do 

requerimento, na forma do art. 48, parágrafo 1º da LBPS. 2- 

Enquadramento na condição de segurado especial rural, na forma do art. 

11, VII da Lei 8.213/91. 3- Efetivo exercício de atividade rural 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo por, no mínimo, 180 

meses, conforme art. 143, da LBPS. A exigência de exercício de atividade 

rural até data imediatamente anterior ao requerimento administrativo de 

aposentadoria rural foi reconhecida pelo STJ em sede de recurso 

repetitivo no RESP 1.354.908. Assim, ainda que o segurado cumpra os 

demais requisitos, estando ele afastado da atividade campesina quando 

do requerimento administrativo, não há que se falar em concessão de 

aposentadoria por idade rural. Analisando o caso dos autos, verifico que a 

requerente preenche o requisito da idade, já que contava na data da 

propositura da ação com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, conforme 

documento constante na inicial. Passo à análise da segunda exigência, 

qual seja, se à data em que a parte autora atingiu a idade mínima, poderia 

ser caracterizada sua qualidade de segurado especial em regime de 

economia familiar. A alegação de exercício de atividade rural durante o 

período imediatamente anterior ao requerimento restou evidenciada 

através do início de prova material consistente nos documentos anexo na 

inicial (certidão de nascimento dos filhos, onde consta o local de 

nascimento comunidade rural de Jatobá/Bauxi, município de Rosário 

Oeste/MT; declaração de exercício de atividade rural do Sindicado dos 

Trabalhadores Rurais de Rosário Oeste/MT; matrícula de imóvel rural em 

nome de sua genitora; atestado de crisma, o qual consta que a autora 

recebeu o sacramento do crisma em comunidade rural –Fazenda Campo 

Grande Juquara; comprovante de residência em zona rural do município; 

recibos e notas de produtos adquiridos em casa agropecuária) e pelos 

depoimentos colhidos em Juízo, os quais servem como prova suficiente 

para a comprovação do labor rural desenvolvido pela postulante no 

período requerido. A parte autora declarou em Juízo, que desde sua 

infância reside na comunidade rural Jatobá, localizada no município de 

Rosário Oeste/MT. Declarou que a chácara onde reside pertence a sua 

genitora e, que o cultivo do sítio é destinado ao consumo da família. 

Declarou que exerceu atividade urbana por aproximadamente quatro anos, 

eis que um de seus filhos ficou doente e, necessitou de tratamento 

médico, sendo necessário procurar outra fonte de renda para adquirir os 

remédios utilizados pelo filho. As testemunhas, de modo geral, 

confirmaram as assertivas da parte autora, dando conta que ela 

trabalhava na agricultura em regime de economia familiar, juntamente com 

sua família, sem auxílio de empregados ou maquinários. Joaquina, Davina e 

Pedrina de Paula, asseveraram que são vizinhas da autora e, que a 

conhecem desde a adolescência, período o qual sempre a viu no exercício 
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de atividade rural, com plantação de mandioca, banana, arroz e milho. 

Declararam que o plantio é destinado ao sustento da família. Outrossim, 

afirmaram que a autora reside no sítio localizado na comunidade rural 

Jatobá, juntamente com a genitora. Em sede de contestação, a Autarquia 

demandada apresentou CNIS, onde consta que a parte autora exerceu 

atividade urbana nos anos de 1982; 1996; 1999; 2003; 2006 e de 2010 a 

2014. Pois bem. Conforme as provas colhidas nos autos, a atividade 

urbana se deu em curto período, não excedente, em sua maioria, a um ano 

de atividade continua. Quanto ao registro urbano entre os anos de 2010 a 

2014, verifico que corresponde com a alegação da parte autora de que 

exerceu atividade urbana durante o tratamento médico de seu filho, com o 

objetivo de adquirir medicamentos. Conforme consta nos autos, foram 

juntados históricos, prontuários e relatórios médicos de Cassio Marcos 

Rondon, filhos de Osvaldina Brito Rondon, comprovando que ele esteve 

em tratamento com início no ano de 2010. O exercício de trabalho urbano 

esporádico, em regiões urbanas que se limitam com zonas rurais, ou 

metrópoles, em determinados momentos de sua vida, não tem o condão de 

desnaturar a característica de trabalhador rural de quem, por longo 

período e por quase toda a vida, se dedicou às atividades campesinas. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. AÇÃO AJUIZADA 

COM VISTAS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE À 

RURÍCOLA. AGRAVO IMPROVIDO.- Recurso interposto contra decisão 

monocrática proferida nos termos do art. 557, do CPC.- Conquanto seu 

cônjuge tenha exercido, nos períodos de 01.04.1985 a 21.09.1985, 

01.06.1986 a 16.12.1987 e 01.10.1989 a 29.08.1990, atividade 

eminentemente urbana (fls. 20), a legislação aplicável à espécie é clara 

quanto à desnecessidade de períodos ininterruptos de labor no campo 

(artigo 143, Lei 8.213/91), a significar que esporádicos períodos de 

trabalho na cidade ou eventuais intervalos de desemprego não 

descaracterizam a qualidade de trabalhador rural e, via de consequência, 

não obstam a concessão do benefício pleiteado.- A parte autora logrou 

trazer à lume tanto a prova testemunhal, quanto a documental, 

indispensáveis à demonstração de seu direito.- O caso dos autos não é 

de retratação. O INSS aduz que a parte autora não faz jus à benesse. 

Decisão objurgada mantida.- Eventual alegação de que não é cabível o 

julgamento monocrático no caso presente, resta superada, frente à 

apresentação do recurso em mesa para julgamento colegiado.- Agravo 

legal não provido.(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL AC 40122 SP 

0040122-89.2012.4.03.9999 (TRF-3). Desta feita, a instrução processual 

mostrou-se favorável às pretensões da parte autora, já que a prova 

colhida é idônea e racionalmente apta a comprovar o desempenho de 

atividades campesinas em regime de economia familiar, o que caracteriza 

seu enquadramento como Segurado Especial da Previdência Social, nos 

exatos termos do art. 12, inciso VII e §1° da Lei n° 8212/91, fazendo jus à 

condição de segurado obrigatório e, portanto, sendo devido para si os 

benefícios previdenciários, conforme se depreende da inteligência do art. 

11, inciso VII e § 1° c/c art. 74 e seguintes, ambos da Lei n° 8213/91. 

Diante do exposto, reconheço a atividade rural em regime de economia 

familiar desenvolvida pela parte autora no período de 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento administrativo. Fixo a data do 

requerimento administrativo como termo inicial para as diferenças devidas 

à parte autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) 

RECONHECER como exercício rural o período de 180 meses imediatamente 

anteriores ao requerimento administrativo. b) DETERMINAR ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por 

idade à OSVALDINA JULIA DE BRITO, nos moldes do art. 48, parágrafos 

1º e 2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício 

– DIB – em 18.12.2017 com RMI no valor de um salário mínimo da época e 

RMA em um salário mínimo atual. c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas 

mês a mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar o critério de 

correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009; Assim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma: Nome do 

segurado: OSVALDINA JULIA DE BRITO; Benefício Concedido: 

Aposentadoria Rural por Idade; Renda Mensal Atual: um salário mínimo; 

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(18.12.2017); Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias, após 

o trânsito em julgado. Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas. FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 496 do CPC. 

TRANSITADA EM JULGADA esta decisão, requisite a Secretaria o seu 

cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca de Cuiabá/MT, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com 

fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista 

no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 

1.045,00, a ser destinada ao FUNAJURIS. Após, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 

523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Comunique-se. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA 

SIRVA COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE 

COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000698-46.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS JOSE DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000698-46.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): GEREMIAS JOSE DE SANTANA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por GEREMIAS 

JOSÉ DE SANTANA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada para 

concessão do benefício previdenciário de auxílio - doença, e ao final, a 

procedência da ação, com conversão em aposentadoria por invalidez, 

caso comprovada a incapacidade permanente. A inicial veio acompanhada 

dos documentos necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em 

que foi INDEFERIDO o pedido de tutela antecipada, e DEFERIDO os 

benefícios da justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada 

não apresentou contestação, juntando apenas extratos CNIS da parte 

autora. Perícia médica juntada (ID. 26628866). Instando a se manifestar 

quanto a perícia, a parte autora requereu a nomeação de novo perito 

especialista nas patologias do requerente. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 

344 do Código de Processo Civil que se o réu não contestar a demanda no 

prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor, ou seja, deve o magistrado, considerando as provas coligidas 

aos autos e a passividade da parte que se manteve inerte, reputar 

verdadeiros os fatos narrados pela parte na petição inicial. Ressalte-se, 

que a conduta da parte ré em se manter silente denota aplicação do efeito 

pertinente ao deslinde da demanda, conforme disposto no art. 346, 

“caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo 

exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá 

ser intimada e/ou notificada pessoalmente de posteriores atos nesta 

demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida 

ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido 

àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é 

temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, 

respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o 

art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 
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cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo 

diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. 

A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Inobstante a parte autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de 

segurada e da carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos 

demais requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a 

subsistência; o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Conforme perícia médica juntada à ID. 26628866, não foi constatada a 

incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. Embora tenha 

constado que a parte autora está acometida pela patologia denominada 

transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia (M51.1), 

associado a lesão nos ombros (M75.8) não há comprovação de qualquer 

incapacidade laboral. Ademais, o pedido de benefício apresentado em 

04.07.2019 foi indeferido pela autarquia requerida em razão do parecer 

contrário da perícia médica do INSS, pois não foi constatada a 

incapacidade para o seu trabalho ou para a atividade habitual. Resta, 

portanto, a lide ser solucionada por este Juízo no que diz respeito a 

requerente fazer jus ao recebimento de um dos benefícios requeridos, 

seja na modalidade do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. 

Neste contexto, a perícia médica realizada por perito nomeado pelo Juízo 

concluiu que apesar do requerente ser acometido por transtorno dos 

discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado a lesão nos 

ombros, apresenta “bom estado geral(...) apresenta força, tônus muscular 

e reflexos tendíneos preservados nos membro inferiores e superiores, 

sem sinais de radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com 

sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura 

paravertebral. Ombros com o arco de movimento preservado, simétricos, 

sem sinais flogísticos” (sic), não estando incapacitado para as atividades 

laborativas, conforme o laudo concluiu “não foi contatada a presença de 

incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente” (sic). Nesse ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado 

por médico, o qual possui qualificação técnica e profissional necessária 

para realização de mencionado exame. Além disso, verifico que suas 

respostas são claras e objetivas, não restando dúvidas quanto a 

conclusão. Ora, o perito está equidistante do interesse privado das partes 

e goza de presunção de veracidade e legitimidade, presunção esta que é 

afastada somente mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o 

que não se apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a 

necessidade de nomeação de perito especialista nas patologias do 

requerente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado 

pela parte autora. Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é 

transitória ou permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a 

doença apresentada não impossibilita o exercício de atividades 

profissionais da parte requerente e de suas atividades habituais, concluo 

que por não ter preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não 

faz jus aos benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados por GEREMIAS JOSÉ DE SANTANA, devidamente 

qualificado nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, já qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a 

incapacidade total transitória ou permanente para o trabalho, nos termos 

do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em 

virtude da gratuidade da justiça concedida. Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. EXPEÇA-SE 

o necessário. DETERMINO QUE A CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA 

COMO MANDADO, CARTA PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000618-82.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARCELOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000618-82.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): CARLOS BARCELOS DE LIMA REU: 29.979.036.0001-40 - 

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

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA proposta por 

CARLOS BARCELOS DE LIMA contra o INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada 

para concessão do benefício previdenciário de auxílio - doença, e ao final, 

a procedência da ação, com conversão em aposentadoria por invalidez, 

caso comprovada a incapacidade permanente. A inicial veio acompanhada 

dos documentos necessários, sendo devidamente recebida, ocasião em 

que foi INDEFERIDO o pedido de tutela antecipada, e DEFERIDO os 

benefícios da justiça gratuita. Autarquia demandada devidamente citada 

não apresentou contestação, juntando apenas extratos CNIS da parte 

autora. Perícia médica juntada (ID. 23997079). Instando a se manifestar 

quanto a perícia, a parte autora requereu a nomeação de novo perito 

especialista nas patologias do requerente. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, estabelece o artigo 

344 do Código de Processo Civil que se o réu não contestar a demanda no 

prazo legal presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor, ou seja, deve o magistrado, considerando as provas coligidas 

aos autos e a passividade da parte que se manteve inerte, reputar 

verdadeiros os fatos narrados pela parte na petição inicial. Ressalte-se, 

que a conduta da parte ré em se manter silente denota aplicação do efeito 

pertinente ao deslinde da demanda, conforme disposto no art. 346, 

“caput”, do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Pelo 

exposto, decreto a revelia da parte requerida, razão pela qual não deverá 

ser intimada e/ou notificada pessoalmente de posteriores atos nesta 

demanda. Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória: “Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras 

provas;” Pois bem. Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é devida 

ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa, enquanto o auxílio-doença é devido 

àquele, cuja incapacidade para o trabalho ou atividade habitual é 

temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei nº. 8.213/91, 

respectivamente. Vejamos. Quanto à aposentadoria por invalidez, reza o 

art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado 

que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz 

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta 

condição. Já no que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo 

diploma: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. 

A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência: I - auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; A concessão de 

tais benefícios pressupõe o implemento dos seguintes requisitos: (a) a 

qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 

12 (doze) contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 
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incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta 

a subsistência, e (d) o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Inobstante a parte autora tenha preenchido os requisitos da qualidade de 

segurada e da carência mínima, verifico que não há o preenchimento dos 

demais requisitos, quais sejam: a superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a 

subsistência; o caráter permanente da incapacidade (para a 

aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). 

Conforme perícia médica juntada à ID. 23997079, não foi constatada a 

incapacidade para seu trabalho ou para a atividade habitual. Embora tenha 

constado que a parte autora está acometida pela patologia denominada 

gota (M10) não há comprovação de qualquer incapacidade laboral. 

Ademais, o pedido de benefício apresentado em 02.05.2019 foi indeferido 

pela autarquia requerida em razão do parecer contrário da perícia médica 

do INSS, pois não foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou 

para a atividade habitual. Resta, portanto, a lide ser solucionada por este 

Juízo no que diz respeito a requerente fazer jus ao recebimento de um dos 

benefícios requeridos, seja na modalidade do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez. Neste contexto, a perícia médica realizada 

por perito nomeado pelo Juízo concluiu que apesar do requerente ser 

acometido pela doença da gota, o requerente apresenta, “bom estado 

geral(...)Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros 

inferiores e superiores, tendo as articulações preservadas e sem sinais 

flogísticos” (sic), não estando incapacitado para as atividades laborativas, 

conforme o laudo concluiu “não foi contatada a presença de incapacidade 

laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente” (sic). Nesse 

ponto, vale registrar que o laudo foi elaborado por médico, o qual possui 

qualificação técnica e profissional necessária para realização de 

mencionado exame. Além disso, verifico que suas respostas são claras e 

objetivas, não restando dúvidas quanto a conclusão. Ora, o perito está 

equidistante do interesse privado das partes e goza de presunção de 

veracidade e legitimidade, presunção esta que é afastada somente 

mediante apresentação de prova robusta e suficiente, o que não se 

apresenta no caso em tela. Portanto, não vislumbro a necessidade de 

nomeação de perito especialista nas patologias do requerente, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de nova perícia formulado pela parte autora. 

Dessa forma não há que se discutir se a incapacidade é transitória ou 

permanente, uma vez que não há incapacidade. Assim, se a doença 

apresentada não impossibilita o exercício de atividades profissionais da 

parte requerente e de suas atividades habituais, concluo que por não ter 

preenchido o requisito da incapacidade, a parte autora não faz jus aos 

benefícios postulados. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por CARLOS BARCELOS DE LIMA, devidamente qualificado 

nos autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já 

qualificado, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por não ter demonstrado a incapacidade total 

transitória ou permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da 

Lei Federal n. 8.213/91. Sem custas e honorários em virtude da gratuidade 

da justiça concedida. Em atenção a informação de ID 29516064, determino 

que a Secretaria regularize o cadastro da advogada constituída pela parte 

autora, retirando dos autos a habilitação do advogado Orivaldo José de 

Souza Junior –OAB nº 25.597/O. Transitada em julgado, AO ARQUIVO. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. DETERMINO QUE A 

CÓPIA DA PRESENTE SENTENÇA SIRVA COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA E OFÍCIO NO QUE COUBER. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-60.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELY SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESSAO DE CREDITO 21 MERIDIANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para que a parte autora 

manifeste-se quanto à petição da parte Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRANCISCO CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para, querendo, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000898-87.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELLA ROCHA GUEDES (REU)

R R GUEDES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, para em querendo, apresente as contrarrazões, no 

prazo de 15 dias, face o Recurso de Apelação interposto.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000874-59.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY EVANGELISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

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

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000874-59.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MIRACY EVANGELISTA 

CORREA Vistos etc. Certificado o trânsito em julgado, cumpridas todas as 

deliberações constantes nos autos e nada tendo sido requerido pelas 

partes, ARQUIVEM-SE, COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000942-09.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

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

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000942-09.2019.8.11.0053. REQUERENTE: JOSE DIAS DAS NEVES 
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Vistos etc. Defiro o pedido do MP em id. 30227903. Intime-se a parte 

Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diligencie-se no sentido de 

apresentar documentação probante dos fatos narrados. Às providencias. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000902-27.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE BARBOSA DE MELO SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIMAR BARBOSA SOBRINHO (REQUERIDO)

VIVIANE BARBOSA SOBRINHO (REQUERIDO)

LEONARDO BARBOSA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000902-27.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARLUCE BARBOSA DE 

MELO SOBRINHO REQUERIDO: VIVIANE BARBOSA SOBRINHO, 

LEONARDO BARBOSA SOBRINHO, JOZIMAR BARBOSA SOBRINHO 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE acerca da citação e do eventual decurso do 

prazo para apresentação de resposta pelos demais herdeiros. N 

sequência, INTIME-SE a parte Autora, por meio da DPE, para manifestar-se 

com relação a contestação de id. 28356845. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000923-03.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON CARDOSO GONCALVES (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS DA SILVA ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA CRISTINA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000923-03.2019.8.11.0053. AUTOR(A): ANTONIO CARLOS DA SILVA 

ANTUNES, EDMILSON CARDOSO GONCALVES REU: IRACEMA CRISTINA 

DE SOUZA Vistos etc. Intime-se a parte Autora, por meio de seu 

representante para, querendo impugnar a contestação e documentos 

juntados pela parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

decorrido o prazo, retorne a conclusão. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-91.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO BERTOLINE RODRIGUES (EXECUTADO)

RAYAN RODRIGUES CODOGNOTTO (EXECUTADO)

LILIAM MEIRE RODRIGUES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (EXECUTADO)

POENTE AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOAO GILBERTO CODOGNOTTO (EXECUTADO)

JANE MARY RODRIGUES CODOGNOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000943-91.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, POENTE AGROPECUARIA 

LTDA - EPP, LILIAM MEIRE RODRIGUES, RAYAN RODRIGUES 

CODOGNOTTO, MARIA DO CARMO BERTOLINE RODRIGUES, JANE MARY 

RODRIGUES CODOGNOTTO, JOAO GILBERTO CODOGNOTTO Vistos etc. 

1. Intime-se o exequente ao pagamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, da diligência do oficial de justiça, pena de extinção. 2. Expeça-se a 

certidão de de admissão da execução (CPC, art. 828), cabendo ao 

exequente as providências necessárias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 823-32.2000.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de LUIZ JOÃO, Espólio de MARIA HELENA 

GOULART SIQUEIRA, SANDRA REGINA JOÃO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DE SOUZA, RAIMUNDO 

MERANDO LOPES, GERÔNIMO RAMIRES, JOEL JOSÉ DA SILVA, ADEMAR 

SIMÕES MIRANDA, SEBASTIÃO CHIMADA, WERNER WEICH, SALVADOR 

APOLINÁRIO, ANTONIO ACHENIO DA SILVA, OLÍMPIO SANTANA, PEDRO 

DE SOUZA ABRAÃO, FRANCISCO CARLOS CARVALHO DE ARAÚJO, 

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA, FRANCISCO 

VENTURA FREITAS, VADECI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Baleroni - OAB:882/MT, 

Orlando Campos Baleroni - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Magalhães - 

OAB:3.237-B/MT, LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

INFORMAR NOS AUTOS SE OS REQUERIDOS DESOCUPARAM 

VOLUNTARIAMENTE OS IMÓVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7573 Nr: 1034-92.2005.811.0053

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOZANA GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCARINO GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tellen Aparecida da Costa - 

OAB:8069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Inventário de Oscarino Gonçalves de 

Arruda, tendo como Inventariante a Sra. Hosana Gonçalves de Arruda, 

protocolada em 14/10/2005, acompanhada de documentos.Instados à 

manifestação em várias oportunidades, tanto a inventariante, quanto dos 

demais herdeiros permaneceram inertes, encontrando-se, o feito, 

paralisado por mais de 10 (dez) anos, sem manifestação da 

parte.Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO.O presente feito tramita há aproximadamente 14 anos 

encontrando-se paralisado por mais de 10 (dez) anos, sem manifestação 

da parte.A desídia dos interessados em manifestarem-se nos autos 

culmina no entendimento acerca do desinteresse na continuidade deste 

processo, impondo sua extinção, à luz do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.Este Juízo não pode ficar à mercê dos interessados, 

aguardando sua boa vontade em termos de prosseguimento. Há diversos 

outros feitos a serem analisados, bem como metas a alcançar. Aliás, o 

colendo CNJ é exigente no atingimento de suas metas, o que determina a 

pronta atuação do Poder Judiciário para prestação da tutela jurisdicional.

(...)”DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, 

sem resolução de mérito, a presente ação de inventário do espólio de 

Oscarino Gonçalves de Arruda, à luz do art. 485, inc. III, do CPC. Sem 

condenação em custas e honorários, eis que incabíveis à espécie.Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Transitado em julgado, ao 

arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000455-05.2020.8.11.0053

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 732 de 798



Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000455-05.2020.8.11.0053. REQUERENTE: JOEL CORREA FERRAZ 

REQUERIDO: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA Vistos etc. Não 

obstante as razões delineadas pela parte autora, entendo que esta não 

faz jus a benesse da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da 

sua insuficiência financeira. Isto porque, pouco importa a afirmação da 

parte na inicial de que não está em condições de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo próprio e de sua família, posto que os benefícios 

da assistência judiciária não devem ser concedidos de forma 

generalizada, é preciso que os requerentes demonstrem ser efetivamente 

desprovidos de recursos econômico-financeiros. Ademais, o Colendo STJ 

possui entendimento de que a presunção do art. 99, § 3º do CPC é 

relativa, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo 

possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.2. O 

Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão 

de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma 

de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos 

autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ.3. Recurso 

Especial não conhecido.(REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). 

Assim, INDEFIRO a justiça gratuita requerida pela parte autora. Intime-se a 

requerente, por meio dos seus patronos (DJE) para, no prazo de 10 (dez) 

dias, demonstrar nos autos o pagamento das custas e taxas processuais, 

sob pena de extinção do feito. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000873-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

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

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000873-74.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SAULA NUNES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Registro Tardio de Nascimento 

apresentado por Saula Nunes Da Silva, é nascida no dia 03/09/1996 no 

município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo filha dos Srs. Fabio 

Inácio Da Silva e Fostina Nunes Dos Santos. A requerente, expõe que não 

possui qualquer documento pessoal, pois não possui registro de 

nascimento. Por fim, não ser pessoa gêmea, entretanto, possui 09 (nove) 

irmãos consanguíneos. Posto isso, hoje com quase mais de 21 (vinte e 

um) anos de idade pugna pelo registro tardio de seu assento de 

nascimento. Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou 

favoravelmente pelo deferimento do pedido (id. 26262034). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os autos sobre o 

suprimento de registro de civil de Saula Nunes Da Silva, nascida no dia 

03/09/1996 no município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo filha dos 

Srs. Fabio Inácio Da Silva e Fostina Nunes Dos Santos, a qual não possui 

nenhum documento pessoal por não ter certidão de nascimento. A 

pretensão da requerente deve ser acolhida. Conforme conceitua a Lei 

6.015/1973 em seu artigo 109: “Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório. (...) 

§ 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça 

mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, 

indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser 

retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo 

assentamento (...) § 6º As retificações serão feitas à margem do registro, 

com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação 

do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o 

transporte do assento, com as remissões à margem do registro original.” 

Tem-se constatado que as decisões proferidas pelos Tribunais são 

favoráveis à possibilidade de retificação de Registros Públicos: “EMENTA: 

DIREITO CIVIL. NOME. RETIFICAÇÃO REGISTRO. EXCEÇÃO MOTIVADA. 

POSSIBILIDADE. É cediço que a Lei de REGISTRO Público fixa 

expressamente a possibilidade de o interessado buscar a 

RESTAURAÇÃO, suprimento ou retificação do REGISTRO CIVIL mediante 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com a indicação de 

testemunhas. Ademais, dispõe o art. 57 da lei de registros públicos que, 

qualquer alteração no nome após o primeiro ano da maioridade CIVIL, 

somente poderá se dar por exceção e otivadamente, após a oitiva do 

parquet. Destarte, presentes os requisitos necessários, há de ser provido 

o pedido de retificação. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0210.08.048054-9/001 - 

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO - APELANTE(S): ELI LONGUINHO 

ARANTES - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS 

GERAIS - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MARIA ELZA.” O conjunto 

probatório existente nos autos é suficiente para convicção do juízo quanto 

à necessidade de autorizar o suprimento do assento de nascimento da 

requerente. Pelo desenvolvimento do processo, resta maduro o 

entendimento de que os argumentos apresentados pela requerente são 

verdadeiros estando ausentes indícios de utilização ilegal do pleito e 

inexiste qualquer prejuízo à fé publica, eis que se evidência a verdade real 

dos fatos alegados em todo o contexto processual. É importante ressaltar 

que o registro de nascimento da pessoa é a prova de sua existência 

jurídica, como tal é direito fundamental representativo da dignidade da 

pessoa humana e consubstanciador primeiro dos direitos de 

personalidade. Dessa forma, considerando o exposto, com fundamento na 

Lei Federal nº 6.015/73, DEFIRO o pedido e determino o Registro Tardio de 

Nascimento de Saula Nunes Da Silva, nascida no dia 03/09/1996 no 

município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo filha dos Srs. Fabio 

Inácio Da Silva e Fostina Nunes Dos Santos. Expeça-se mandado ao 

respectivo Cartório para a devida averbação desta decisão e remessa da 

certidão para Diretoria do Foro. Cumpra-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000872-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. N. D. S. (REQUERENTE)

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

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000872-89.2019.8.11.0053. REQUERENTE: F. J. N. D. S. Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Registro Tardio de Nascimento apresentado por 

FABIO JUNIOR NUNES DA SILVA alegando que nasceu no dia 21/06/2009 

no município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo filho dos Srs. FABIO 

INÁCIO DA SILVA e FOSTINA NUNES DOS SANTOS, não possuindo 

certidão de nascimento até esta data. Pelos relatos iniciais, verifica-se, 

que durante sua existência, o requerente residiu no município de Santo 

Antônio de Leverger, neste Estado de Mato Grosso. O requerente, expõe 

que não possui qualquer documento pessoal, pois não possui registro de 

nascimento. Por fim, não ser pessoa gêmea, entretanto, possui 09 (nove) 

irmãos consanguíneos. Posto isso, hoje com quase mais de 19 (dezenove) 

anos de idade pugna pelo registro tardio de seu assento de nascimento. 

Com vistas dos autos, o Ministério Público opinou favoravelmente pelo 

deferimento do pedido (id. 30556022). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Versam os autos sobre o suprimento de registro de civil de Fabio 

Junior Nunes Da Silva alegando que nasceu no dia 21/06/2009 no 

município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo filho dos Srs. Fabio 

Inácio Da SilvA e Fostina Nunes Dos Santos, a qual não possui nenhum 

documento pessoal por não ter certidão de nascimento. A pretensão do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070325/3/2020 Página 733 de 798



requerente deve ser acolhida. Conforme conceitua a Lei 6.015/1973 em 

seu artigo 109: “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório. (...) § 4º Julgado procedente o 

pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, 

restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos 

ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que 

devam ser objeto do novo assentamento (...) § 6º As retificações serão 

feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando 

for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não 

houver espaço, far-se-á o transporte do assento, com as remissões à 

margem do registro original.” Tem-se constatado que as decisões 

proferidas pelos Tribunais são favoráveis à possibilidade de retificação de 

Registros Públicos: “EMENTA: DIREITO CIVIL. NOME. RETIFICAÇÃO 

REGISTRO. EXCEÇÃO MOTIVADA. POSSIBILIDADE. É cediço que a Lei de 

REGISTRO Público fixa expressamente a possibilidade de o interessado 

buscar a RESTAURAÇÃO, suprimento ou retificação do REGISTRO CIVIL 

mediante petição fundamentada e instruída com documentos ou com a 

indicação de testemunhas. Ademais, dispõe o art. 57 da lei de registros 

públicos que, qualquer alteração no nome após o primeiro ano da 

maioridade CIVIL, somente poderá se dar por exceção e otivadamente, 

após a oitiva do parquet. Destarte, presentes os requisitos necessários, 

há de ser provido o pedido de retificação. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0210.08.048054-9/001 - COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO - 

APELANTE(S): ELI LONGUINHO ARANTES - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MARIA 

ELZA.” O conjunto probatório existente nos autos é suficiente para 

convicção do juízo quanto à necessidade de autorizar o suprimento do 

assento de nascimento da requerente. Pelo desenvolvimento do processo, 

resta maduro o entendimento de que os argumentos apresentados pela 

requerente são verdadeiros estando ausentes indícios de utilização ilegal 

do pleito e inexiste qualquer prejuízo à fé publica, eis que se evidência a 

verdade real dos fatos alegados em todo o contexto processual. É 

importante ressaltar que o registro de nascimento da pessoa é a prova de 

sua existência jurídica, como tal é direito fundamental representativo da 

dignidade da pessoa humana e consubstanciador primeiro dos direitos de 

personalidade. Dessa forma, considerando o exposto, com fundamento na 

Lei Federal nº 6.015/73, DEFIRO o pedido e determino o Registro Tardio de 

nascimento de FABIO JUNIOR NUNES DA SILVA alegando que nasceu no 

dia 21/06/2009 no município de Santo Antônio de Leverger/MT, sendo filho 

dos Srs. FABIO INÁCIO DA SILVA e FOSTINA NUNES DOS SANTOS. 

Expeça-se mandado ao respectivo Cartório para a devida averbação 

desta decisão e remessa da certidão para Diretoria do Foro. Cumpra-se 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 23 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-68.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para dar 

prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Santo 

Antônio do Leverger, 23 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-23.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EROTILDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT12914-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DOS REIS SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER MANDADO DE 

INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 22 de maio de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

Processo: 8010056-23.2014.8.11.0053; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA EROTILDES DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: JUNIOR DOS REIS SALES OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA DA SILVA CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 - TELEFONE: (65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-23.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EROTILDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT12914-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DOS REIS SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (DEZ) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Santo Antônio do Leverger, 

23 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-23.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EROTILDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT12914-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DOS REIS SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (DEZ) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Santo Antônio do Leverger, 

23 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010508-33.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE ROSA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT9709-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ADÃO (TO) (REQUERIDO)

BANDA OS AMIGOS (REQUERIDO)

JORGE GUILHERME DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Santo Antônio do Leverger, 

23 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZERO HORA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

 

intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões ao 

Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-63.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIERCO SOARES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-32.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-07.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010113-07.2015.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA MIRANDA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, §1º do CPC. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de janeiro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 MANDADO DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001026-44.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.121,84 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIANA DA 

COSTA SILVA Endereço: Estrada Mutum, S/n, Sitio Nossa Senhora 

Aparecida, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a) VIVO S.A. NA PESSOA DE SEU CAUSIDICO PARA 

APRESENTAR RESPOSTA AO RECURSO INTERPOSTO. A presente carta 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 24 de março de 2020. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-54.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNA CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT27852/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 
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prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-69.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-54.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte ré, para em querendo, apresentar as contrarrazões no 

prazo de 10 dias, face ao Recurso Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010362-55.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAGALHAES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão id 

10425047, bem como para manifestar o que entender de direito. Santo 

Antônio do Leverger, 24 de março de 2020 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011943-76.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

IZABETE SANTINA LAZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER LEMES ALMECER OAB - MT11378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON DE SOUZA GONCALVES (REQUERIDO)

HARRISSON BENEDITO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT9709-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8011943-76.2013.8.11.0053. REQUERENTE: SIDINEY ANDRADE 

DE SOUZA, IZABETE SANTINA LAZARIN REQUERIDO: JAILTON DE 

SOUZA GONCALVES, HARRISSON BENEDITO RIBEIRO Vistos etc. 

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-83.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GIRARDI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT, 7 de junho de 2017 O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

I n o m i n a d o  n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s .  P r o c e s s o : 

8010246-83.2014.8.11.0053; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LUIZ GIRARDI RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

OI S.A OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 99, CENTRO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: (65) 33411426

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-51.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLE MAYRA CAMPOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010468-51.2014.8.11.0053. REQUERENTE: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: MARCELLE MAYRA CAMPOS 

MAGALHAES Vistos etc. INTIME-SE o requerente/exequente à 

manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 

A inércia ensejará a presunção de desistência em relação a esta lide 

(CPC, art. 485, III e VIII). Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1001019-52.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ALEX SANDRO 

VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar 

o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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VAGNER PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOSCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000909-19.2019.8.11.0053. REQUERENTE: VAGNER 

PEDROSO DA SILVA REQUERIDO: LUIZ CARLOS BOSCO Vistos etc. 

MANIFESTE-SE a exequente no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, AO 

ARQUIVO. Intime-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-29.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Vistos etc. DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do 

executado. Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, 

lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a 

execução nos seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010226-34.2010.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DE JESUS ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

Vistos etc. DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do 

executado. Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, 

lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a 

execução nos seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-76.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000998-76.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ERALDO DUARTE DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. RECEBO o recurso inominado 

interposto. DÊ-SE vistas dos autos à parte contrária para manifestação. 

Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio 

Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001021-22.2018.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Diante da certidão retro, que 

noticia a intempestividade do recurso interposto, DEIXO DE RECEBÊ-LO. 

INTIMEM-SE as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dais. No silêncio, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001023-89.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001023-89.2018.8.11.0053. REQUERENTE: MARCOS ZANCHI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO o recurso inominado interposto. DÊ-SE 

vistas dos autos à parte contrária para manifestação. Decorrido o prazo, 

ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio Recursal, com as 

cautelas devidas e as nossas homenagens. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000910-04.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ANDRE LUIS DE SOUZA 

DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Não há nulidade e ser 

decretada, vez que não se comprovou o prejuízo (CPC, art. 282, § 1º). 

Demais disso, a própria Lei n.º 9099/95 não prevê nenhum tipo de 

manifestação e/ou réplica. Destarte, por tais razões, não há falar nulidade. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada. Após, AO 

ARQUIVO com baixa na distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO 
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LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-02.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT9709-O 

(ADVOGADO(A))

SUELLEN CAROLINE HERANI WENDPAP OAB - MT18993/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MORAES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT9140-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

8012032-02.2013.8.11.0053. REQUERENTE: MANOEL LEMOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: HUMBERTO MORAES GOMES Vistos etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei 9099/95. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando-se os autos verifica-se que a 

parte executada não possui bens penhoráveis, conforme diversos 

expedientes nos autos. Nestes termos, considerando-se o disposto no art. 

53, §4º da Lei 9099/95, o feito deve ser extinto. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente demanda, à luz do 

art. 4857, VI, do Código de Processo Civil c.c. art. 53, §4º da Lei 9099/95. 

Fica autorizada a devolução dos documentos que instruem a inicial ao 

exequente. Sem sustas. Sem honorários advocatícios. Ao arquivo com 

baixa na distribuição. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000867-67.2019.8.11.0053. REQUERENTE: EDILAINE DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com 

o que foi noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, 

nos termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que 

mais consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do 

CPC. Custas pelos embargantes. Sem condenação nas verbas de 

sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

EXPEÇA-SE o necessário à vinculação/liberação dos valores depositados. 

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 

24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000911-86.2019.8.11.0053. REQUERENTE: WALDOMIRA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com razão a embargante. 

Efetivamente não foi apreciado o pedido aventado, que é devido em vista 

da falta de adimplemento da fatura. Mister a procedência dos declaratórios 

neste sentido. Por outro lado, não há falar em litigância de má-fé pela falta 

de comprovação do dolo. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, 

no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a 

autora/embargada a pagar o valor descrito no pedido contraposto. 

Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 24 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-93.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS BRASIL BORANGA ESCOBAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000036-93.2020.8.11.0017. REQUERENTE: ASSIS BRASIL BORANGA 

ESCOBAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Perscrutando os 

autos verifico que a ultima petição do autor é datada de 05 de Setembro de 

2018. Assim sendo, intime-se o autor para que traga aos autos o calculo 

atualizado dos valores objeto da presente execução no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 23 de Março de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000336-89.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ALDNEY PEREIRA MILHOMEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA (REQUERIDO)

JANAILZA TAVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - 017.254.761-00 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico para os devidos fins que a parte autora não foi intimada 

pessoalmente para manifestação, tendo sido intimada pela Defensoria 

Pública via eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000649-50.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARIA QUISTE (REQUERIDO)
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Certifico que, nesta data, em cumprimento ao r. mandado, compareci á 

Gleba Carnaúba e lá estando não foi possível proceder a Avaliação do 

imóvel indicado no mandado em virtude de não localizá-lo. Procurei 

informações com vários moradores, alguns bem antigos na referida Gleba 

e nenhum conhece alguma área denominada Fazenda Santa Alice 

Carnaúba e nunca ouviram falar no nome Rosangela Maria Quiste. 

Informaram ainda que dentro da Gleba Carnaúba não existe nenhum com a 

área de 3.044 hectares, sendo que lá os lotes são de apenas de cem a 

cento e cinquenta hectares cada um. Esse local denominado Carnaúba 

encontra-se dentro do município de São Félix do Araguaia/MT e não 

Luciara/MT, como consta na matrícula, sendo que em luciara/MT não existe 

nenhum local denominado Carnaúba. O referido é verdade. Dou fé.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-48.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ALICE KLUSENER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCA CORREA GALVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000050-48.2018.8.11.0017. REQUERENTE: ELISA ALICE KLUSENER 

REQUERIDO: LOURENCA CORREA GALVAO Vistos, etc. Compulsando os 

autos denota-se que a promovente constituiu advogado nos autos, via 

juntada de substabelecimento sem reservas de poderes. Assim sendo, 

intime-se a parte autora na pessoa de seu causídico, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda com a delimitação e esclarecimento de seu 

pedido inicial, uma vez que no termo de abertura de ação consta somente 

o pedido de "providências jurídicas" sobre o seu caso, sem maiores 

delimitações sobre o pedido e causa de pedir. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, 24 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-92.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIDES NASCIMENTO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAVY PEREIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010067-92.2016.8.11.0017. REQUERENTE: JANAIDES NASCIMENTO 

AMERICO REQUERIDO: KAVY PEREIRA LOPES Ante o retorno dos autos 

da turma recursal, intime-se a parte recorrente para que requeira o que 

entender de direito. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 24 de 

Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1000595-84.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PABLIANE FERREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

ERONDINA FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000595-84.2019.8.11.0017. REQUERENTE: ERONDINA FERREIRA 

COELHO, JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO, PABLIANE FERREIRA DE 

MACEDO Vistos, etc. Trata-se de procedimento especial de jurisdição 

voluntária – Alvará Judicial - proposto por ERONDINA FERREIRA COELHO 

(companheira do “de cujus”), JOHN PABLO FERREIRA DE MACEDO e 

PABLIANE FERREIRA DE MACEDO (filhos comum), requerendo a tutela 

jurisdicional para viabilizar o levantamento de valores deixados pelo 

falecido Ademar Paranhos de Macedo, junto ao Banco do Brasil e a Caixa 

Econômica Federal. Com a inicial e emenda foram carreados os seguintes 

documentos: documentos pessoais dos requerentes, acompanhados das 

peças procuratórias e Certidão de óbito. Aduz os autores que necessitam 

do numerário para pagamento das despesas funerárias e outras 

contraídas em virtude do falecimento do Sr. Ademar Paranhos de Macedo. 

Fora determinado a expedição de ofícios ao Banco do Bradesco e a Caixa 

Econômica Federal para que informassem a cerca de eventuais valores 

em nome do “de cujus”, vindo as respostas nos documentos de ID n° 

25191977 e 26496053, informando o saldo positivo em ambos os Bancos. 

Com vistas dos autos, o Ministério Público Estadual informou não ter 

interesse no feito (ID n° 25155164). É o relatório. Fundamento. Decido. O 

pedido de alvará judicial constitui mera autorização para o levantamento de 

valores deixados em favor dos herdeiros, não implicando determinação de 

pagamento. Ou seja, o alvará tem o condão de legitimar o recebimento, 

pelos herdeiros, dos valores que estiverem eventualmente disponíveis e 

não determinação para que o estabelecimento bancário faça a liberação 

de valores, caso não estejam disponíveis. Em que pese a Lei n° 6.858/80 

condicionar o deferimento do alvará de liberação de valores a ausência de 

bens sujeitos a inventário/arrolamento, tendo por finalidade resguardar o 

pagamento das dívidas-impostos, vislumbro a inexistência de prejuízo, 

posto que os valores a serem liberados serão destinados, justamente, 

para saldar os impostos, custas com o inventário e as despesas com o 

funeral, além de que os próprios imóveis podem servir de garantia para o 

custeio de eventuais dívidas, caso não saldadas com os valores 

levantados. Comprovando-se nos autos que todos os herdeiros anuíram 

com o pleito, não vislumbro óbice no deferimento da medida, uma vez que 

tais valores pertencem por direito aos requerentes, na qualidade de 

legítimos beneficiários, tornando-se o indeferimento do pleito medida 

extremada, que só retardaria o recebimento dos valores, prejudicando-os 

ainda mais pelo decurso do tempo. Em analogia ao presente caso, já 

decidira o e. TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INVENTÁRIO E PARTILHA – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE 

TITULARIDADE DO FALECIDO – POSSIBILIDADE – HERDEIRA UNIVERSAL 

– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Tratando-se de herdeira 

universal do espólio, é medida extremada e injustificada que ela não possa 

dispor, de imediato, de numerários deixados pelo seu genitor, até mesmo 

porque, não seria tão imediato assim, já que o inventário tramita desde 

2009, sem que tenha alcançado seu fim. (N.U 1004537-78.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, 

Publicado no DJE 15/07/2019) Dessa forma, comprovado nos autos que os 

autores necessitam do numerário depositado nas contas de titularidade do 

“de cujus”, para fins de custear despesas funerárias e as decorrentes do 

inventário, tratando-se de pessoas hipossuficientes e únicos herdeiros, é 

medida de justiça o deferimento do pleito. CONCLUSÃO: I. DIANTE 

EXPOSTO, julgo procedente o pedido para que os herdeiros Erondina 

Ferreira Coelho, John Pablo Ferreira de Macedo e Pabliane Ferreira de 

Macedo possam efetuar o levantamento das quantias deixadas pelo 

falecido junto a Caixa Econômica Federal (agência 3867) e o Banco do 

Brasil (agência 1135-5), ressalvando-se, por derradeiro, os direitos de 

terceiros eventualmente não “citados” para o processo, ou de eventuais 

interessados não mencionados, aplicando-se, havendo provocação, o 

disposto no art. 553 do CPC. II. Expeça-se alvará para levantamento de 

valores, relacionados ao Banco da Caixa Econômica Federal (agência 

3867) e o Banco do Brasil (agência 1135-5), na conta a ser informada nos 

autos. III. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC. IV. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

V. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 24 de 

março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos
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Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-177 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000378-38.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA GOZZI NEIA STROHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Babalú (REU)

Lucas de Oliveira (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000378-38.2020.8.11.0039. AUTOR(A): SANDRA MARA GOZZI NEIA 

STROHER REU: LUCAS DE OLIVEIRA, BABALÚ 1. Vistos 2. Cuida-se de 

queixa crime interposta por SANDRA MARA GOZZI NEIA STROHER, por 

intermédio de sua advogada devidamente constituída, em face de LUCAS 

DE OLIVEIRA e “BABALÚ”, imputando-o a prática, em tese, dos crimes 

previstos nos artigos 138 c/c 141, inciso III, ambos do Código Penal. 3. 

Considerando a distribuição da presente, dê-se vistas ao Ministério Público 

para manifestação. 4. Após, voltem-me conclusos para recebimento ou 

rejeição da Inicial. 5. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de 

março de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000337-71.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000337-71.2020.8.11.0039. AUTOR: JOSE FLAVIO DO CARMO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por José Flavio do 

Carmo contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se 

encontra incapacitado, razão pela qual postula a concessão do benefício 

de prestação continuada de assistência social, desde requerimento 

administrativo. 2. Vieram conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 4. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 5. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 6. Da tutela de urgência. 7. Com relação ao 

pedido de tutela antecipada, INDEFIRO-O, porquanto não restou 

demonstrado o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de 

Processo Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o 

“fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 8. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 9. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 10. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 11. Assim, deixo 

de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que 

dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 12. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. 13. Apresentado a 

peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 14. Após, deverá a 

Secretária de este Juízo proceder com o agendamento da pericia médica. 

Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT 

nº. 5329, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 

78.055-100, Fone: (65) 3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os 

quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, a indicação de assistentes técnicos. 15. Deverá a 

Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia médica, bem como 

intimar o expert desta nomeação. 16. Posteriormente, intime-se o perito, 

para ciência dos quesitos, para fins dos incisos do §2º do art. 465, salvo 

o inciso I, bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de 

Processo Civil. 17. Com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 

o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017). 18. Isto posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em 

sua conclusão, se possível, um prazo para que o requerente possa se 

restabelecer para o labor. 19. Em se tratando de pagamento de honorários 

de perito em caso de assistência judiciária gratuita, a matéria é 

regulamentada pela Resolução nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o 

valor máximo de R$ 248,53, podendo ser majorado para até 3 vezes esse 

valor (art. 3º, §1º). Considerando a complexidade do trabalho, visto que a 

perícia do expert compreenderá a alegada incapacidade; considerando o 

tempo de duração do processo, nível de especialização do profissional, 

bem como o lugar de prestação do serviço (em comarca que se encontra 

a mais de 300 km de distância da capital deste estado), majoro o valor 

máximo da tabela vigente à época do efetivo pagamento (artigo 28, 

parágrafo único da Resolução 305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais). 20. Nesta hipótese, deve ser observado, ainda, o 

artigo 95, §3º, II, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “§3o 

Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça.” 21. Com a juntada do laudo médico pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 22. No 

mais, encaminhe-se o presente feito à equipe multidisciplinar deste juízo a 

fim de elaborar o estudo socioeconômico na residência do requerente, 

com intuito de comprovar a incapacidade social do autor, no prazo de 15 

(quinze) dias. 23. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão 

mediante triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento. 24. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-25.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000353-25.2020.8.11.0039. AUTOR: JOSE PAIS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Jose Pais, devidamente 

qualificado(a) na peça basilar, ajuíza Ação de procedimento comum em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. 2. Sustenta, em 

apertada síntese, que possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e 

quedurante toda a da sua vida exerceu atividade rural junto com a sua 

família em regime de economia familiar, cultivando lavoura para 

subsistência. 3. Requer que seja julgada totalmente procedente a presente 

ação para que seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de 

aposentadoria por idade rural em favor da parte autora. 4. Juntou os 

documentos (ID n. 22632473). 5. É o breve relato. Decido. 6. De proêmio, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação 

da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, 

devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do 

novo diploma processual civil. 7. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 8. Com relação ao pedido de tutela antecipada, 

INDEFIRO-O, porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos 

requisitos legais (art. 300, do Código de Processo Civil). Com efeito, por 

ora, não está demonstrado “prima facie” o “fumus boni juris” do direito da 

parte autora recomendando-se aguardar o contraditório. Ademais, não se 

evidencia a plausibilidade do direito do requerente, ao menos nessa fase 

processual, bem como não está comprovada a existência de dano 

irreparável ou de difícil reparação. 9. Observe-se, outrossim, que para a 

concessão da tutela é essencial a existência de prova que não enfrente 

qualquer discussão, o que não é o caso dos autos. Na espécie, o direito, à 

luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, não está provado 

de forma irrefutável, havendo necessidade de melhor elucidação dos 

fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os efeitos da tutela de 

urgência, em especial por ser imprescindível garantir o direito do 

contraditório. Indefiro, pois o pedido, sendo certa a tutela, na forma do “art. 

296, do Código de Processo Civil, poderá ser apreciada e modificada a 

qualquer tempo. [...]”. 10. CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizando-se perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 242, § 3° c/c art. 183, caput e § 1° c/c art. 230 – 

para, querendo, apresentar defesa/contestação no prazo dobrado de 30 

(trinta) dias – NCPC, art. 335, III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe 

alegar toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito 

com que impugna o pedido da parte autora e especificando as provas que 

pretende produzir – NCPC, art. 336 e ss. -, assim como se manifestar 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do 

NCPC, art. 341, I a III e parágrafo único. 11. Apresentada a peça 

contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Por fim, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao requerente, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 13. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março 

de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-81.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SAMPAIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000207-81.2020.8.11.0039. AUTOR: MANOEL SAMPAIO DE ALMEIDA 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS 1. Vistos. 2. Para comprovar sua hipossuficiência de recursos nos 

termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo 

Civil, é necessário colacionar ao feito comprovante de renda, endereço, 

bem como declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios. 3. 

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se, na oportunidade, o autor, que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial, conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. 4. Após, voltem os autos conclusos 

imediatamente. São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de março de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000685-26.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Cer t i dão  Processo : 

1000685-26.2019.8.11.0039; Valor causa: R$ 5.988,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não 

- Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o requerido 

apresentou contestação no prazo legal.. S JOSÉ Q MARCOS, 24 de março 

de 2020 ROSIMEIRI DELFORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum 

Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S 

JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-62.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TOMAS IZIDORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000357-62.2020.8.11.0039. AUTOR(A): MARIA TOMAS IZIDORIO REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Cuida-se 

de Procedimento Comum proposta por Maria Tomas Izidoro contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se encontra 

incapacitada para o trabalho, motivo pelo qual postula a conversão de 

Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, uma vez que a parte 

autora preencheria as condições para percepção do benefício pretendido. 

2. Aduz, em apertada síntese, que é segura da previdência social, sendo 

portadora de espondilose (CID M47); fibromialgia (CID M79.7); 

compressões das raízes e dos plexos nervosos na espondilose (G55.2); 

transtorno do disco lombares (CID M 51.1); transtorno de disco cervical 

com radiculopatia (CID M 50.1); dorsopatia (CID M 53.9); e outras 

patologias especificadas. 3. Junto à inicial vieram os documentos de ID. 

30427548. 4. É o relato do necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 6. Da necessidade de designação de audiência 

de conciliação e mediação. 7. Deixo de designar audiência de conciliação 
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e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circula 

AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 8. CITE-SE o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 9. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 10. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 11. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 12. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil. 13. Consigno que, com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 

o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 14. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 15. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 16. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 17. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-39.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000710-39.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOSE CARLOS BANDEIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Cuida-se de 

Procedimento Comum proposta por Jose Carlos Bandeira contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual postula pela concessão de 

Auxílio Doença e posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, 

uma vez que a parte autora preencheria as condições para percepção do 

benefício pretendido. 2. Aduz, em apertada síntese, que é segurado da 

previdência social, sendo portador de F-32.2 - EPISÓDIO DEPRESSIVO 

GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS; F-41.0 - TRANSTORNO DE PÂNICO 

[ANSIEDADE PAROXÍSTICA EPISÓDICA]; F-41.2 - TRANSTORNO MISTO 

ANSIOSO E DEPRESSIVO. 3. Junto à inicial vieram os documentos de ID. 

22976834. 4. É o relato do necessário. Decido. 5. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 6. Da tutela de urgência. 7. Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, porquanto não restou 

demonstrado o preenchimento dos requisitos legais (art. 300, do Código de 

Processo Civil). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima facie” o 

“fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se aguardar o 

contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do direito do 

requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não está 

comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 8. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

Código de Processo Civil, não está provado de forma irrefutável, havendo 

necessidade de melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível 

antecipar os efeitos da tutela de urgência, em especial por ser 

imprescindível garantir o direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, 

sendo certa a tutela, na forma do “art. 296, do Código de Processo Civil, 

poderá ser apreciada e modificada a qualquer tempo. [...]”. 9. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 10. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 11. 

CITE-SE o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia 

federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. 12. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM/MT nº. 5329, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07 – CPA I, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100, Fone: (65) 

3641-7100 – (65) 99635-6009, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. 15. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Código de Processo 

Civil. 16. Consigno que, com a nova sistemática implantada pela alteração 

imposta pela Lei 13.457/2017, a regra determina que o ato de concessão 

ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar 
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o prazo estimado para a duração do benefício. Caso não seja fixado 

prazo, o auxílio-doença cessará automaticamente após 120 dias, 

contados da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS. In verbis: Art. 60. [...] § 8o 

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 

auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017) § 9o Na 

ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de 

concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado 

requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 

observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 

2017) 17. Para o expert nomeado, fixo honorários periciais no valor 

máximo da Tabela II da Resolução n.º 541/2007 do Conselho da Justiça 

Federal, qual seja, R$ 600,00 (seiscentos reais) – com base em seu art. 

3.º, parágrafo único, da referida resolução –, devendo ser expedido ofício 

nos moldes do Anexo I da mesma resolução e os demais atos necessários 

ao pagamento junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja maiores 

esclarecimentos por parte do perito. Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 18. Isto 

posto, DETERMINO que o perito nomeado estabeleça em sua conclusão, 

se possível, um prazo para que o requerente possa se restabelecer para 

o labor. 19. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como 

a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo o necessário. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 23 de março de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-17.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de 

Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXEQUENTE: 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA. S JOSÉ Q MARCOS, 24 de 

setembro de 2019. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. JOÃO 

DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, 

VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: 

(65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010250-70.2011.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA GONCALVES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES OAB - MT0010650A 

(ADVOGADO(A))

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE ENXOVAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA 

PÚBLICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT - CEP: 78285-000 Processo n. 

8010250-70.2011.8.11.0039 EXEQUENTE: FATIMA APARECIDA 

GONCALVES SANTOS EXECUTADO: VALE ENXOVAIS Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa. Diante das frustradas tentativas pelos sistemas e pedido da parte 

credora/exequente, expedir-se-á mandado e o(a) Oficial(a) de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se encontrem, ainda 

que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – NCPC, art. 845 -, 

e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de laudo anexados 

ao auto de penhora com a especificação dos bens, com suas 

características, e o estado em que se encontram, bem como o seu valor – 

NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, e 

depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual depósito 

espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos 

admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI 

Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 

24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 

18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 

4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. De 

Araputanga-MT por São José dos Quatro Marcos-MT, 18 de março de 

2019. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000811-76.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON EDUARDO DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO MUNIZ (REQUERENTE)

PAULO RICARDO DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO Expedido por ordem da MM. Juíza Dra. LILIAN 

BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI - Juíza de Direito da Comarca de São 

José dos Quatro Marcos. Dados do processo: Processo: 

1000811-76.2019.8.11.0039; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 
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ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Bancários]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ANTONIO MUNIZ, JEFERSON 

EDUARDO DA SILVA MUNIZ, PAULO RICARDO DA SILVA MUNIZ Parte Ré: 

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Autorizado(s): JOSÉ ANTONIO MUNIZ, brasileiro, viúvo, aposentado, 

portador do RG n. 365.380-SSp-MT e CPF n. 070.156.071-15, residente e 

domiciliado no Sítio Santo Antonio, Comunidade Santa Rosa, nesta 

Comarca. Finalidade: AUTORIZAR o Sr. JOSÉ ANTONIO MUNIZ, acima 

qualificado, o resgaste da monta existente na conta bancária conjunta no 

Banco Sicredi, sendo: Conta Corrente n° 25762-1, Agência 0805 e 

determinando o encerramento de tal conta bancária em nome do ‘de cujus’ 

Gerson Antônio de Lima Muniz. Destinatário(s): Banco Sicredi, Agência 

0805. OBSERVAÇÕES: A autenticidade deste alvará poderá ser 

certificada no endereço ou por meio do telefone indicado abaixo. A(s) 

pessoa(s) acima nominada(s) e qualificada(s), física(s) ou jurídica(s), 

fica(m) autorizada(s), pelo presente, a praticar(em) o(s) ato(s) acima 

especificado(s) no campo "FINALIDADE". JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, 24 de março de 2020. 

LÍLIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI Juíza de Direito CERTIFICO ser 

autêntica a assinatura acima, da MM.ª Juíza de Direito desta Comarca, Dr.

(a) Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini. Mayara Jenniffer Mesanini de 

Souza - Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 - TELEFONE: (65) 32511182

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001190-94.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. CAVALCANTE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DJALMA ALVES CAVALCANTE OAB - 395.409.101-10 

(REPRESENTANTE)

EDSON VIEIRA DOS SANTOS OAB - RO4373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANTANA NESTORIO OAB - RO0006100A (ADVOGADO(A))

ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS OAB - RO5822 (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a parte autora para apresentar, dentro do 

prazo legal, contrarrazões ao recurso de apelação ajuizado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-45.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIDE MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAPEZAL (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a parte autora, por meio de seu 

representante legal, para apresentar nos autos - caso queira -, 

impugnação a contestação juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-93.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA SILVA PORCDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intimação da parte autora, por meio de seu 

representante legal, para, caso queira, junte aos autos impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-94.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a parte altora, por meio de seu 

representante legal, para que, no prazo processual apresente junto a 

estes autos impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-43.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FLAVIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 04/11/2019 às 15:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000242-21.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CONCEICAO CAVALCANTI DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000569-97.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ONEI EDIO GIONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GIONGO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000569-97.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

ONEI EDIO GIONGO REU: VANDERLEI GIONGO Da detida análise do agravo 

de instrumento interposto pela exequente e da decisão hostilizada, não 

vislumbro razões para retratação, razão pela qual mantenho incólume, por 

seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária 

vindicada. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 03 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79320 Nr: 2560-04.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR VICENTE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a intimação da Fazenda Pública, conforme disposto no 

art. 183, §1º, do NCPC, é efetivada mediante remessa dos autos, chamo o 

feito à ordem para o fim de tornar sem efeito a certidão de ref. 31 e, por 

conseguinte, determinar que o feito seja remetido para manifestação 

quanto à exceção de pré-executividade, no prazo de 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84169 Nr: 1848-77.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

08 de setembro de 2020, às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84725 Nr: 2053-09.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO BISPO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JULIANA DA SILVA BATISTA - 

OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que a intimação da Fazenda Pública, conforme disposto no 

art. 183, §1º, do NCPC, é efetivada mediante remessa dos autos, chamo o 

feito à ordem para o fim de tornar sem efeito a certidão de ref. 39 e, por 

conseguinte, determinar que o feito seja remetido ao exequente para 

manifestação quanto ao resultado da penhora, no prazo de 10 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94616 Nr: 2412-22.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95685 Nr: 2909-36.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA TORRES DA SILVA VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95741 Nr: 2945-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI B. DE LIMA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95776 Nr: 2973-46.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RENAN RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95806 Nr: 2999-44.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICYLA PORTES SODEIRO, SODEIRO & 

SOUZA LTDA - ME, VICTOR PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96113 Nr: 3159-69.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecco Sierra Materias Para Construção Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96287 Nr: 3251-47.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODAIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

15 de setembro de 2020, às 14h45min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96660 Nr: 3436-85.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Da detida análise dos autos, em consonância com o Provimento n. 

13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, verifico que a presente execução 

fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado 

de Mato Grosso – UPF-MT.

Nos termos da indigitada normativa, execuções fiscais cujo valor seja 

inferior a 15 UPF’s devem ser arquivadas, incontinenti, mas 

provisoriamente, não implicando em extinção da execução, tampouco 

obstando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor exequendo.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Isso posto, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96751 Nr: 3-39.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA, MARIA A. 

FERREIRA COMÉRCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:, 

OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que já houve o transcurso do prazo requerido à fl. 23, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste em prosseguimento, 

requerendo o que de direito.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97829 Nr: 629-58.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCILEI SILVA MARTINS, AMARILDO JOSE 

LEMES, LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido formulado à ref. 21 e, por conseguinte, determino que se 

expeça nova carta de citação, nos termos da decisão inicial, consignando 

o endereço contido no petitório retro.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97878 Nr: 665-03.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRINORTE AGRO INDUSTRIAL LTDA, 

SEBASTIÃO VITOR DE LIMA, SETEMBRINO ROBERTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de COTRINORTE AGRO INDUSTRIAL LTDA e OUTROS.

Ante a tentativa infrutífera de citação por AR dos executados Contrinorte 

Agro Industrial LTDA e Sebastião Vitor de Lima, o exequente pugnou pela 

citação através de Oficial de Justiça.

Assim sendo, restituo os autos à Secretaria Judicial e determino que seja 

expedido o respectivo mandado de citação, penhora e avaliação, 

observando-se os endereços indicados pelo exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98232 Nr: 824-43.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICYLA PORTES SODEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de PRICYLA PORTES SODEIRO.

Ante a tentativa infrutífera de citação por AR, o exequente pugnou pela 

citação através de Oficial de Justiça.

Assim sendo, restituo os autos à Secretaria Judicial e determino que seja 

expedido o respectivo mandado de citação, penhora e avaliação, 

observando-se os endereços indicados pelo exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98337 Nr: 879-91.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ZANDONAI, LUAN ZANDONAI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando o transcurso do prazo de suspensão requerido à fl. 19, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, que se manifeste 

em prosseguimento, requerendo o que de direito.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100287 Nr: 1800-50.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TOFOLI BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20939/O

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

01 de setembro de 2020, às 17h15min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108167 Nr: 856-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIQUIEL DE OLIVEIRA LOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Sapezal em face 

de Eriquiel de Oliveira Lotti, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após o recebimento da exordial, foi expedida a carta de citação ao 

executado, a qual restou infrutífera devido à insuficiência de dados do 

endereço.

À ref. 15, o exequente pugnou pela citação por edital, no qual foi expedido 

conforme fls. 16 dos autos. Com o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa, os autos foram remetidos à Defensoria Pública 

para exercício do encargo de curador especial.

À ref. 25, a curadoria especial acostou ao feito exceção de 

pré-executividade, asseverando a nulidade da citação editalícia, ante não 

terem sido esgotados os demais meios para tentativa de localização e 

citação do executado.

Instado a se manifestar, o exequente requereu o acolhimento da exceção 

(ref. 32).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Registra-se, inicialmente, que o incidente processual denominado 

“exceção de pré-executividade” ou “objeção de executividade” constitui 

modalidade especial de defesa do executado, visto ser formulada na 
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própria ação de execução e não necessitar de que o juízo seja garantido 

para sua oposição.

 Para o conhecimento de exceção de pré-executividade, primeiramente, 

deve o julgador verificar acerca do cabimento ou não da exceção, já que 

esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de 

quaisquer matérias tratadas no processo.

 Embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na 

legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é 

admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de 

ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova 

pré-constituída.

 Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona: “O executado também 

poderá se defender por meio das chamadas exceções de 

pré-executividade. O termo designa a defesa apresentada pelo devedor 

dentro do próprio processo de execução, sem a necessidade de uso dos 

embargos do executado. Tradicionalmente, os Tribunais admitem que, por 

este modo, o devedor pode alegar questões de ordem pública – as quais o 

juiz poderia ter examinado de ofício – bem como fatos modificativos, 

extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de 

dilação probatória para sua demonstração.” (in Curso de Processo Civil – 

Execução, 2ª edição, São Paulo: RT, 2008, p. 454).

No caso em tela, o executado apresentou exceção de pré-executividade 

com a pretensão de ver declarada a nulidade da citação editalícia e a 

consequente tentativa de citação pessoal no endereço declinado na 

exordial.

Com efeito, sabe-se que a citação válida é pressuposto de regularidade 

da relação processual, sendo imperiosa e necessária a observância da 

forma prescrita em lei, sob pena de nulidade absoluta, podendo esta ser 

reconhecida até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem 

pública. Em que pese o reconhecimento da indispensabilidade do ato 

citatório, tem-se que o atual direito processual pauta-se, dentre outros, 

pelos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade.

No caso em apreço, verifico que razão assiste ao executado, na medida 

em que a lei 6.830/90 prevê, em seu art. 8º, as sucessivas modalidades 

de citação da parte, sendo certo que a citação por edital, assim como 

ocorre nos demais procedimentos cíveis, deve ser implementada quando 

esgotadas as tentativas de citação pessoal, o que, conforme se infere no 

caso em exame, não ocorreu.

Ante o exposto e sem maiores digressões, ACOLHO a exceção de 

pré-executividade apresentada e, via de consequência, torno sem efeito a 

citação editalícia realizada.

Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação ao executado, 

observando-se o endereço declinado à ref. 25, nos termos da decisão 

inaugural.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109155 Nr: 1479-78.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VALDOMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, acoste 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

 Após, volvam-me conclusos para análise da petição de ref. 20.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110444 Nr: 2330-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGRAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

01 de setembro de 2020, às 14h45min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 116228 Nr: 121-44.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELVANO GONÇALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

08 de setembro de 2020, às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 118625 Nr: 1417-04.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS THALES FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SAPEZAL - OAB:

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

08 de setembro de 2020, às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 119847 Nr: 2007-78.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 DESPACHO

Considerando as disposições da Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março 

de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno à audiência outrora agendada, para o dia 

15 de setembro de 2020, às 13h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao MPE e a Defesa.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000148-73.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ATO ORDINATÓRIO, Intima-se a Procuradoria Federal para apresentar, 

dentro do prazo legal, contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-15.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI WALDEMAR BLAUTH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000029-15.2020.8.11.0078 REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: SADI WALDEMAR BLAUTH Considerando as disposições 

contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 15 de junho de 2020, às 13h30min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-11.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUSCINEIDE FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000081-11.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARIA JUSCINEIDE FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Considerando as disposições contidas 

na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 15 de junho de 2020, às 13h00min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-80.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PABLO ARAUJO BATISTA FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000348-80.2020.8.11.0078. REQUERENTE: MARCUS PABLO ARAUJO 

BATISTA FIGUEREDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

15 de junho de 2020, às 14h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-65.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000349-65.2020.8.11.0078. AUTOR: LENILDO SANTOS DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO Considerando as disposições contidas na Portaria 

Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora 

agendada, para o dia 15 de junho de 2020, às 15h00min. Intime-se nos 

termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-10.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO BARRETO DE NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE NOVAIS CONRADO DOS SANTOS OAB - SP415428 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000288-10.2020.8.11.0078. AUTOR: CANDIDO BARRETO DE NOVAIS 

REU: TAM LINHAS AÉREAS S/A Considerando as disposições contidas na 

Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência 

outrora agendada, para o dia 15 de junho de 2020, às 15h30min. Intime-se 

nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-50.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000350-50.2020.8.11.0078. AUTOR: LENILDO SANTOS DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO Considerando as disposições contidas na Portaria 

Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora 

agendada, para o dia 15 de junho de 2020, às 16h00min. Intime-se nos 

termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY WANDERSON DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000323-67.2020.8.11.0078. AUTOR: KENNEDY WANDERSON DA SILVA 

LIMA REU: BANCO BRADESCO Considerando as disposições contidas na 

Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência 

outrora agendada, para o dia 15 de junho de 2020, às 16h30min. Intime-se 

nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-55.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE COL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000091-55.2020.8.11.0078. AUTOR: ADEMIR DE COL REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

15 de junho de 2020, às 17h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-44.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRAN JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000008-44.2017.8.11.0078. REQUERENTE: VALDIRAN JOAO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Considerando as disposições contidas na 

Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência 

outrora agendada, para o dia 16 de junho de 2020, às 13h00min. Intime-se 

nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000019-68.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

16 de junho de 2020, às 13h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural, devendo ser expedido o competente mandado para 

citação e intimação do requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-22.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINERIA MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETÍCIA DUTRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001447-22.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ROSINERIA MACHADO 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ELETÍCIA DUTRA FERREIRA 

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

16 de junho de 2020, às 14h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-61.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUELANI TOMAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO 

PADRONIZADOS DANIELE (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000110-61.2020.8.11.0078. REQUERENTE: SUELANI TOMAZ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS DANIELE, SERASA S/A. 

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

16 de junho de 2020, às 15h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001397-93.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ETIENE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001397-93.2019.8.11.0078. REQUERENTE: JULIO CESAR ETIENE PEREIRA 

REQUERIDO: JOSE RIBAMAR RABELO SILVA NETO Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

16 de junho de 2020, às 14h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-95.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROVERSON PIVA (AUTOR)

UNIVAR PIVA FADANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000153-95.2020.8.11.0078. AUTOR: ROVERSON PIVA, UNIVAR PIVA 

FADANELLI REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

16 de junho de 2020, às 15h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-21.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SALMAZO MARTINS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INVENTARIADO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001169-21.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ALEXANDRA SALMAZO 

MARTINS MACHADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

INVENTARIADO: BANCO DO BRASIL SA Considerando as disposições 

contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 16 de junho de 2020, às 16h00min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001385-79.2019.8.11.0078. REQUERENTE: DANIELE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Considerando as disposições 

contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 16 de junho de 2020, às 17h00min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-09.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETES CENTROESTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000172-09.2017.8.11.0078. REQUERENTE: GERALDO BESERRA 

REQUERIDO: SORVETES CENTROESTE LTDA - ME Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

16 de junho de 2020, às 17h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-09.2019.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

LANCHONETE E MERCEARIA VARANDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA ALPHA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000743-09.2019.8.11.0078. REQUERENTE: LANCHONETE E MERCEARIA 

VARANDA LTDA - ME REQUERIDO: SISTEMA ALPHA DE COMUNICACAO 

LTDA - ME Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 

249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, 

para o dia 16 de junho de 2020, às 16h30min. Intime-se nos termos 

consignados na decisão outrora exarada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001277-50.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA POZZOBOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO E BIKE SAPEZAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1001277-50.2019.8.11.0078. REQUERENTE: ALESSANDRA POZZOBOM 

REQUERIDO: TECNO E BIKE SAPEZAL LTDA Considerando as disposições 

contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 09 de junho de 2020, às 13h00min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-10.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILTON RIBEIRO GOIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000094-10.2020.8.11.0078. AUTOR: JOSE WILTON RIBEIRO GOIS 

REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP, J M ALVES & CIA LTDA - ME 

Considerando as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 

de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

09 de junho de 2020, às 13h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-57.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ MARSARO GONCALVES (AUTOR(A))

JORGE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BARBIERO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000162-57.2020.8.11.0078. AUTOR(A): JORGE GONCALVES, MARINEZ 

MARSARO GONCALVES REU: PAULO SERGIO BARBIERO Considerando 

as disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

09 de junho de 2020, às 14h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO ROTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL RUAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000222-30.2020.8.11.0078. REQUERENTE: WILSON FRANCISCO ROTTA 

REQUERIDO: JOEL RUAS DE SOUZA Considerando as disposições 

contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 09 de junho de 2020, às 15h00min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-97.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SOARES DE SOUSA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000127-97.2020.8.11.0078. REQUERENTE: EDIMILSON SOARES DE 

SOUSA SA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

09 de junho de 2020, às 14h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-37.2020.8.11.0078
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Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DA SILVA PORCDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000034-37.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: WANDERSON DA SILVA PORCDE Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

09 de junho de 2020, às 15h30min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-82.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000031-82.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: VALDECIR ANTONIO LIMBERGER Considerando as 

disposições contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, da 

Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça e da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, redesigno a audiência outrora agendada, para o dia 

09 de junho de 2020, às 17h00min. Intime-se nos termos consignados na 

decisão inaugural. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-67.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR ZOZOEKEMAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000032-67.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: WALDEMAR ZOZOEKEMAI Considerando as disposições 

contidas na Portaria Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, da Recomendação n° 62, de 17 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e da Resolução n° 313, 

de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, redesigno a 

audiência outrora agendada, para o dia 09 de junho de 2020, às 16h30min. 

Intime-se nos termos consignados na decisão inaugural. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000265-35.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-38.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDGERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-35.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIS MAGGI ZANETTE (REQUERENTE)

SERGIO BORGES MAGGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte exequente para dar prosseguimento do feito no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000047-41.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PURIFILT - INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADORES DE 

COMBUSTIVEIS - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RUMIATO OAB - PR35261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORO E MAZEPA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa do(a) advogado(a), para impulsionar o 

processo no que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-62.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES NELIO BONAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE TERESINHA ERDTMANN OAB - MT0007343S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ENGEL (REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ENGEL - ME (REQUERIDO)

CARLOS ANTONIO ENGEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte requerida, para que apresente alegações finais escrita, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-69.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARA PEIXE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-86.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-36.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALNOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RIZKALLAH JUNIOR OAB - MS0006125A (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000397-92.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LUIZ XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINILDI RODRIGUES DA SILVA AMBROSIO (EXECUTADO)

ADEMILSON AMBROSIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE TERESINHA ERDTMANN OAB - MT0007343S (ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE a parte recorrida, na(s) pessoa(s) de seus(suas) 

advogados(as) devidamente habilitados(as), para querendo, no prazo 

legal, apresente contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010002-45.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DAS DORES MOTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN SARTORI DE LARA OAB - MT0019810A (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

objetivamente em prosseguimento, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção da demanda.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO AMARO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000407-68.2020.8.11.0078. AUTOR: SOUTO & BASSETO LTDA - ME 

REU: CLAUDIO ANTONIO AMARO Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 13h00min. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-45.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE LIMA PENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000415-45.2020.8.11.0078. AUTOR: SONIA DE LIMA PENA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de junho de 2020, às 13h00min. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-90.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

E.C. BASSETO & SOUTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELE NESTORIO FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000024-90.2020.8.11.0078. REQUERENTE: E.C. BASSETO & SOUTO 

LTDA - ME REQUERIDO: EMANUELE NESTORIO FRANCA Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 15 de junho de 2020, às 

14h00min. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-53.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000020-53.2020.8.11.0078. REQUERENTE: LAVARDA & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 15 de junho de 2020, às 

17h30min. Tem a requerente o prazo de 05 (cinco) dias para declínio do 

endereço atualizado da parte ré, posto que a carta de citação expedida no 

endereço outrora informado retornou com cumprimento negativo. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VITORINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCILEI POECHE ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1001227-24.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MANOEL VITORINO DE 

SOUZA REQUERIDO: GLAUCILEI POECHE ALVES Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 09 de junho de 2020, às 

13h30min. Tem a requerente o prazo de 05 (cinco) dias para declínio do 

endereço atualizado da parte ré, posto que a carta de citação expedida no 

endereço outrora informado retornou com cumprimento negativo. Caso 

não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito 

no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 23 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-34.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ECHER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000903-34.2019.8.11.0078. INTERESSADO: PATRICIA ECHER 

REQUERIDO: PROCURADORIA DO ESTADO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Considerando a natureza da demanda, bem assim a manifestação 

externada pela parte executada às folhas retro, cancelo a audiência 

outrora agendada. Nos termos do art. 910 do NCPC, cite-se a Fazenda 

Pública para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-81.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MACIEL BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000195-81.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: JOSE MACIEL 

BATISTA Considerando que compete à parte autora realizar as diligências 

necessárias a fim de obter o paradeiro da parte adversa, sendo deferido o 

pedido de buscas por intermédio dos sistemas de cooperação (tais como 

Infojud), apenas de forma excepcional, quando comprovado que já se 

esgotou todos os meios disponíveis à parte, o que não restou 

demonstrado no presente caso, INDEFIRO o pedido retro e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, retornem conclusos. Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-21.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000199-21.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS 

MACHADO Considerando que compete à parte autora realizar as 

diligências necessárias a fim de obter o paradeiro da parte adversa, 

sendo deferido o pedido de buscas por intermédio dos sistemas de 

cooperação (tais como Infojud), apenas de forma excepcional, quando 

comprovado que já se esgotou todos os meios disponíveis à parte, o que 

não restou demonstrado no presente caso, INDEFIRO o pedido retro e, por 

conseguinte, determino a intimação da parte autora para, em 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo 

supra, retornem conclusos. Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-06.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSENIL DE SOUZA DE AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000200-06.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: RUSENIL DE 

SOUZA DE AMARAL MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO ME ajuizou ação de cobrança em face de RUSENIL DE 

SOUZA DE AMARAL, ambos qualificados nos autos. Após regular trâmite 

processual, a parte autora informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da demanda, consoante petição retro. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, 

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil e Enunciado n. 90 do FONAJE. 

Sem custas e honorários. Tendo em vista a preclusão lógica, 

reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC). Cumpridas as 

determinações, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-79.2013.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ZANDONAI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE LIMA VICENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010056-79.2013.8.11.0078. REQUERENTE: LUAN ZANDONAI - ME 

REQUERIDO: ANA MARIA DE LIMA VICENTE Trata-se de cumprimento de 

sentença promovido por LUAN ZANDONAI ME em desfavor de ANA 

MARIA DE LIMA VICENTE, devidamente qualificados nos autos. 

Transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário pelo executado, 

foi deferido o pedido de penhora online formulado pelo exequente, 

restando, todavia, inexitosa a diligência expropriatória (id 6408241). Após, 

foi deferido o pedido de bloqueio de 30% do salário da executada, 

entretanto, sobreveio aos autos ofício oriundo da empregadora da 

requerida, informando que a executada estava afastada de suas 

atividades laborais (id 6408305). Instado a se manifestar, o exequente 

quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No caso em tela, 

denota-se que a parte autora, mesmo intimada através de seu advogado, 

não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, não restando 

outra alternativa senão extinguir o processo, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito, especialmente a 

indicação de bens do executado passíveis de penhora a fim de quitar o 

débito remanescente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com base no artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Caso haja interesse, 

proceda-se à devolução dos documentos ao exequente e expeça-se a 

respectiva carta de crédito. Sem custas e honorários. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I. Sapezal/MT, 

24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-05.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000159-05.2020.8.11.0078. REQUERENTE: JOSIMAR GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Trata-se de 

ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito c/c tutela de 

urgência proposta por JOSIMAR GONÇALVES DA SILVA em desfavor do 

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e 

de insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados em 

dobro o importe de R$ 6.870,70 (seis mil, oitocentos e setenta reais e 

setenta centavos). Recebida a exordial, foi deferido o pleito antecipatório 

e, na mesma oportunidade, foi designada audiência de conciliação (id 

29501393). Citado e intimado, o requerido apresentou contestação, 

ocasião em que impugnou a gratuidade judiciária postulada pela parte 

requerente, bem assim asseverou ser legal o desconto promovido sobre 

os vencimentos do autor (id 30436711). É o breve relato. Decido. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas. Com efeito, a 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. Sobre o pedido de 

justiça gratuita, consigna-se que o sistema dos juizados especiais o 

processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o 

requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da interposição de 

recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a 

possibilidade de imposição de condenação em custas e honorários, o que 

não é o caso dos autos. Em síntese, a requerente assevera que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. No tocante a 

necessidade da negativa administrativa, impende esclarecer que a parte 

autora demonstrou de forma inequívoca que o requerido se opõe a cessar 

os descontos indevidos. Nesse sentido, conforme esposado na decisão 

inaugural, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com 

repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'” (Tese 

163). A parte requerente colacionou aos autos as fichas financeiras 

comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre os 

adicionais noturno e de insalubridade, evidenciando, assim, que sofreu 

cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo STF, e, por 

conseguinte, faz jus à restituição dos valores. No que tange ao pedido de 

pagamento em dobro, desnecessária maiores digressões, uma vez que o 

liame entre as partes não se trata de relação de consumo, conforme 

assentada na jurisprudência do STJ, não havendo que se falar em 

restituição dobrada como pretende a parte demandante. Quanto à 

atualização, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ). Nesse sentido, o julgado: 

"REMESSA NECESSARIA DE SENTENÇA – AÇAO DECLARATÓRIA – 

SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – TERÇO FÉRIAS – 

IMPOSSIBILIDADE - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – 

OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CORREÇÃO MONETÁRIA 

E JUROS DE MORA - JULGAMENTO DOS EMBARAGOS NO RE N. 870847 

PELO STF [TEMA 810 ] – INDICES FIXADOS NO TEMA 905 STJ - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O 

ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, 

serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade 

[Tema 163, STF] Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em 

relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do 

STJ, segundo o qual nas “ condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza tributaria, a correção monetária e a taxa de juros de mora 

incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às 
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utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição 

legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês 

(art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão 

na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. Logo, se há 

Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária 

aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, 

estes devem prevalecer. A Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, 

que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral 

de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de 

caráter nacional, que o substitua. Já os juros de mora devem incidir a base 

de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei 

Estadual nº 7.098/98. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor 

da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", 

"b" e "c" do § 3 o do art. 20 do CPC/73. Sentença retificada em parte. (N.U 

0003862-24.2010.8.11.0041, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 

20/12/2019). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial para: i) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade (Tema 163 

do STF); ii) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade, 

a partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais. Sem 

custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). A presente 

sentença está sujeita ao reexame necessário nos termos do artigo 496, 

inciso I, do NCPC e súmula 490, do STJ. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-43.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS QUINTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000150-43.2020.8.11.0078. REQUERENTE: RUBENS QUINTINO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Trata-se de ação 

de obrigação de não fazer c/c com repetição de indébito c/c tutela de 

urgência proposta por RUBENS QUINTINO em desfavor do MATO GROSSO 

PREVIDÊNCIA-MTPREV, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade, 

bem como a restituição dos valores descontados em dobro o importe de 

R$ 6.167,02 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e dois centavos). 

Recebida a exordial, foi deferido o pleito antecipatório e, na mesma 

oportunidade, foi designada audiência de conciliação (id 29501408). Citado 

e intimado, o requerido apresentou contestação, ocasião em que impugnou 

a gratuidade judiciária postulada pela parte requerente, bem assim 

asseverou ser legal o desconto promovido sobre os vencimentos do autor 

(id 29955664). Impugnação anexada ao id 30033355. É o breve relato. 

Decido. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas. Com efeito, a Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece 

que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, 

legítima para responder por questões relacionadas à contribuição 

previdenciária a partir da vigência da referida norma à partir de 1º/1/2015. 

Sobre o pedido de justiça gratuita, consigna-se que o sistema dos juizados 

especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há 

interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento da 

interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo 

apresenta a possibilidade de imposição de condenação em custas e 

honorários, o que não é o caso dos autos. Em síntese, a requerente 

assevera que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. No tocante a necessidade da negativa administrativa, 

impende esclarecer que a parte autora demonstrou de forma inequívoca 

que o requerido se opõe a cessar os descontos indevidos. Nesse sentido, 

conforme esposado na decisão inaugural, o Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a 

tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 

'adicional de insalubridade'” (Tese 163). A parte requerente colacionou 

aos autos as fichas financeiras comprovando os descontos de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade, 

evidenciando, assim, que sofreu cobrança em desconformidade com a 

tese acolhida pelo STF, e, por conseguinte, faz jus à restituição dos 

valores. No que tange ao pedido de pagamento em dobro, desnecessária 

maiores digressões, uma vez que o liame entre as partes não se trata de 

relação de consumo, conforme assentada na jurisprudência do STJ, não 

havendo que se falar em restituição dobrada como pretende a parte 

demandante. Quanto à atualização, a correção monetária será pelo Índice 

Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação 

Getúlio Vargas, a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ). Nesse 

sentido, o julgado: "REMESSA NECESSARIA DE SENTENÇA – AÇAO 

DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – 

TERÇO FÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – 

RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - JULGAMENTO DOS 

EMBARAGOS NO RE N. 870847 PELO STF [TEMA 810 ] – INDICES 

FIXADOS NO TEMA 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO 

EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade [Tema 163, STF] Com a rejeição dos 

embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o 

entendimento firmado no Tema 905 do STJ, segundo o qual nas “ 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza tributaria, a 

correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de 

indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de 

tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros 

de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). 

Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da 

entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua 

cumulação com quaisquer outros índices”. Logo, se há Lei Estadual 

regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os 

tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem 

prevalecer. A Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser 

utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter 

nacional, que o substitua. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% 

a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual nº 

7.098/98. Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda 

Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do 

§ 3 o do art. 20 do CPC/73. Sentença retificada em parte. (N.U 

0003862-24.2010.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 

20/12/2019). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial para: i) declarar a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade (Tema 163 

do STF); ii) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a 

restituir à parte autora a soma dos valores descontados a título de 

contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de insalubridade, 

a partir de 01/2015 até o efetivo cumprimento da liminar, mediante 

comprovação, ambas importâncias acrescidas de correção monetária pelo 
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IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais. Sem 

custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). A presente 

sentença está sujeita ao reexame necessário nos termos do artigo 496, 

inciso I, do NCPC e súmula 490, do STJ. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I. Sapezal/MT, 24 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000467-27.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE ALBANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Certidão Processo: 1000467-27.2019.8.11.0094; Valor causa: 

R$ 39.996,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Alimentos, 

Guarda, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Dissolução]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, a Audiência de Conciliação designada nos presentes autos 

foi cancelada em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de 

teletrabalho nas dependências do serviço judicial, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020). Certifico ainda, que com o retorno do expediente e dos prazos 

será designada uma nova data para tentativa de conciliação entre as 

partes. TABAPORÃ, 23 de março de 2020 EDAIANE NOVAIS DE SOUZA 

Técnica Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E 

INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, 

TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000568-64.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON APARECIDO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000568-64.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: ADMILSON APARECIDO DE SOUZA Vistos. Em atenção a 

Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho nas dependências 

do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção 

no contágio pelo COVID-19, dos dias 20/03/2020 até 20/04/2020, não 

sendo realizadas as audiências de qualquer natureza neste período (art. 

2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 249/2020), DETERMINO, por ora, a 

SUSPENSÃO das audiências e sessões do tribunal do júri outrora 

designadas. Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a 

designação de audiências/juris, tendo em vista que não se sabe se o 

prazo acima assinalado será prorrogado, sendo inócua a designação de 

audiência neste momento, podendo haver futura redesignação. Deverá os 

autos retornarem conclusos para designação de nova data para o ato, 

após o término do prazo supracitado. Ciência ao MP. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000159-54.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000159-54.2020.8.11.0094. 

REQUERENTE: ALINE ALVES DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

procedimento proposto por ALINE ALVES DOS SANTOS, qualificada nos 

autos, visando a concessão de alvará judicial, para determinar a Caixa 

Econômica Federal, que libere valores referentes ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), e, quaisquer outras quantias que existam 

em nome do Sr. LUCAS ALVES DOS SANTOS, falecido no dia 19/05/2019, 

em favor da requerente, ALINE ALVES DOS SANTOS. Narra a requerente 

que é genitora do Sr. LUCAS ALVES DOS SANTOS, que este não deixou 

bens móveis e imóveis para serem inventariados, deixando apenas 

valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), não deixando 

herdeiros. Certidão de nascimento de Lucas. Certidão de óbito de ID 

29749149. Extrato de conta do FGTS ID 29749155. Documentos pessoais 

de Lucas Alves dos Santos ID 29749152. Com a inicial vieram os 

documentos pessoais da requerente. É o sucinto relatório. Decido. Recebo 

a inicial, devendo ser processada nos termos dos artigos 719 e 725, VII, 

do CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Destarte, 

determino a citação da interessada (art. 239 do CPC), CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, para que, querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, em consonância com o art. 721 do Código de Processo Civil. Após, o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, volte-se este procedimento 

concluso, para outras deliberações. Às providências. Intime-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA - 

OAB:22806-MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos.

 Em atenção a Portaria-Conjunta n° 249, de 18 de março de 2020, do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que instituiu o regime de teletrabalho 

nas dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas 

temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, dos dias 

20/03/2020 até 20/04/2020, sendo que não serão realizadas as audiências 

de qualquer natureza neste período (art. 2º, § 4º, da Portaria-Conjunta n.º 

249/2020), DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO das audiências e sessões 

do tribunal do júri outrora designadas.

 Da mesma forma, resta prejudicado neste momento a designação de 

audiências, tendo em vista que não se sabe se o prazo acima assinalado 

será prorrogado, sendo inócua a designação de audiência para possível 

redesignação.

 Deverá os autos retornarem conclusos para designação de nova data 

após o termino do prazo supracitado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35565 Nr: 1123-98.2019.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 “Vistos. Considerando-se a ausência do núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o Dr. Abraão Lincon de Laet para exercer a 

defesa dos acusados nesta solenidade. Desde já, arbitro os honorários 

advocatícios no valor de 1/5 (um quinto) da URH, conforme tabela da 

OAB/MT. Expeça-se a competente certidão. Com a oitiva da testemunha, 

resta exaurida a finalidade da carta precatória nesta comarca. 

Devolvam-se os autos ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 

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

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6121 Nr: 1138-58.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Casonatto, Agenor Casonatto, Waldemar Candido 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ilson Evaldt da Silva, Renes Dantas da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 

PR, Maria Edilânia Nogueira da Lima - OAB:16.354, Rafael Barion de 

Paula - OAB:MT/11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18.450, Alessandro Friedrich Saucedo - OAB:6315-A/MT, Elson 

Cristóvão Rocha - OAB:MT/17811, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de fls. 1.908/1.913 e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a 

OMISSÃO apontada, e assim DEFERIR a liberação do montante penhorado 

às fls. 1.842/1.847, para tanto, expeça-se alvará judicial em favor da parte 

exequente Hugo Leonardo Garcia Aquino. No mais, mantenho incólume a 

decisão de fls. 1.907.Por fim, no que tange ao pedido de fls. 1916/1920 

tenho que se trata de matéria de ordem pública, sendo que os honorários 

não dependem da decisão judicial na espécie, tendo constato na decisão 

de fl. 1097 a indicação do referido artigo do CPC, de modo que a falta de 

pagamento voluntário acarretará a referida multa e os referidos 

honorários. Cumpra-se a Sra. Gestora com as demais determinações que 

emanam da decisão de fls. 1.907.Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente 

para que, após expedição do competente alvará, apresentar planilha de 

cálculo atualizada, já subtraído o montante levantado.Oportunamente, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20374 Nr: 668-80.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Destarte, trazendo os ensinamentos ao caso concreto, tem-se que a 

pena concreta aplicada é de 02 (dois) anos, levando-se o prazo 

prescricional para 4 (quatro) anos, nos moldes do Artigo 109, V, do CP. 

Considerando que o recebimento da denuncia se deu em 16/10/2012 (fls. 

49/50), com a publicação da sentença condenatória se dando em 

03/07/2019(art. 389 CPP), ou seja, transcorrido o prazo superior aos 4 

(quatro) anos, tem-se que houve a ocorrência da prescrição punitiva 

estatal, na sua forma retroativa, devendo ser reconhecida a extinção da 

punibilidade em favor do réu, nos termos do artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal. “Ex positis”, considerando que em relação ao delito pelo qual 

o réu foi condenado ocorreu o advento da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, na sua forma retroativa, subsumindo-se tais 

ocorrências ao disposto no art. 109 e 110, §1º do Código Penal pátrio, e 

com fundamento no disposto no art. 107, IV, do citado diploma legal, 

DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DE JOSÉ BARBOSA DA SILVA, pelo advento 

da Prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, a 

fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação da presente sentença, informando-lhe o número 

do presente feito, bem como o número do inquérito policial, que dera 

origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 1453 da CNGC).Cumpra-se o 

Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Ciência ao 

Ministério Público. Transitada esta em julgado, encaminhem os presentes 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000349-51.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BERGAMO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

T A B A P O R Ã  A u t o s :  1 0 0 0 3 4 9 - 5 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 9 4  A s s u n t o : 

[Reconhecimento / Dissolução] Autor: ROSANGELA BERGAMO DE 

MORAES Requerido: VALDIR FERREIRA RAMOS Vistos. À vista de tudo 

que consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 

(Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000192-44.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

CICILIA DA SILVA BONTEMPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000192-44.2020.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: CICILIA DA SILVA BONTEMPO Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora não é alfabetizada, deste modo, conforme 

se infere do art. 595 do CC/02, se faz necessário que o instrumento de 

procuração seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, o que 

não aconteceu nestes autos, assim sendo, verificado a ausência nos 

autos de procuração pública ou particular outorgada com assinatura à 

rogo. Nesses termos já decidiu o Conselho Nacional de Justiça: 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado 

junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a 

legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que 

deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento 

de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao 

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que adote providências no 

sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de 

modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto 

o seja somente por instrumento público. (CNJ - PCA - Procedimento de 

Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar 

Amorim - 102ª Sessão - j. 06/04/2010 ). INTIME-SE a advogada da parte 

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

outorgada mediante instrumento público OU procuração mediante 

instrumento particular com a assinatura à rogo perante duas testemunhas 

(art. 595 do CC/02), sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 76, §1º, I c.c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código 

de Processo Civil. Após, decorrido o prazo, venham os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Às providências. RAFAEL DEPRA 

PANICHELLA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-21.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DONIZETI DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000200-21.2020.8.11.0094 Assunto: [Rural (Art. 

48/51)] Autor: TERESA DONIZETI DE SOUSA Requerido: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De início, recebo a inicial, eis 

que presentes os requisitos legais previstos no art. 319 da Lei 

13.105/2015 e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. CITE-SE o 

Requerido, para contestar a ação no prazo legal. Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar impugnação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000001-33.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ANDRADE FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Autos: 1000001-33.2019.8.11.0094 Assunto: [Indenização 

por Dano Moral] Autor: ALEXANDRE ANDRADE FAGUNDES Requerido: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. À vista de tudo que 

consta nos autos, antes de proceder na forma disciplinada no art. 355 (Do 

Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 (Do Saneamento e da 

Organização do Processo), ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento ou 

declaração de preclusão temporal. Tais intimações das partes será feita 

via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação 

pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA). ADVIRTO as partes que, para 

cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, 

deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar através 

das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde já, 

no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC. À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato". Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. Consigne-se que, 

em caso de deferimento da referida produção de prova testemunhal, após 

eventual designação de data para audiência, no que tange em relação à 

intimação de testemunhas, será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

Por fim, a intimação da testemunha somente será feita via judicial quando 

for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol 

de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou 

sem manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-34.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO RECANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON CLEITON FRANCIOLI FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000225-34.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:AUTO POSTO 

RECANTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: HELTON CLEITON FRANCIOLI 
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FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Tabaporã Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-19.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO RECANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000226-19.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:AUTO POSTO 

RECANTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: JOSE APARECIDO BARBOSA DA 

SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Tabaporã Data: 05/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-04.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO RECANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000227-04.2020.8.11.0094 POLO ATIVO:AUTO POSTO 

RECANTO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS POLO PASSIVO: LETICIA JHENEFFER ALVES 

FREITAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Tabaporã Data: 05/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA CARLOS 

ROBERTO PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 . 24 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000083-35.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000083-35.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000082-50.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000082-50.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 
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11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-55.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000254-55.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000249-33.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000249-33.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 
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do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-18.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000013-18.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-55.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000060-55.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 
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SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000246-78.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000246-78.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000255-40.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000147-11.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000250-18.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000247-63.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO  Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000141-04.2018.8.11.0094
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Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000141-04.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-91.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000034-91.2017.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-34.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000139-34.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000058-85.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000058-85.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certifique 

a Sra. Gestora os dados constantes no ofício requisitório, se conferem 

com os dados dos presentes autos, em especial o número do processo, 

atentando-se ao manifestado em Id. n. 27479273. Havendo divergência, 

proceda com o cancelamento do ofício anterior e expedição de nova 

Requisição de Pequeno Valor. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às Providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-70.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000253-70.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 
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requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-03.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000057-03.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que em virtude do não pagamento 

voluntário determinado por este juízo, a parte exequente pugnou pelo 

sequestro de valores da Fazenda Pública Estadual suficiente à satisfação 

do débito exequendo. Muito embora o Ofício Requisitório tenha sido 

devidamente encaminhado ao órgão responsável pela representação legal 

do ente público, consoante movimentação eletrônica registrada nos autos, 

os valores descritos na liquidação realizada nos termos do Provimento n. 

11/2017-CM não foram adimplidos dentro do prazo legal de 60 (sessenta 

dias), sendo a leitura eletrônica efetivada. Razão pela qual, após 

certificado o decurso dos prazos, foram os autos remetidos em 

conclusão. Fundamento. Decido. Pois bem, analisando detidamente os 

autos, entendo que assiste razão à parte Exequente quanto ao pedido de 

sequestro, eis que, conforme resta devidamente demonstrado nos 

andamentos eletrônicos registrados nos autos, em que pese a 

concordância da própria Fazenda em relação ao débito exequendo, já se 

passaram mais de 60 (sessenta dias) desde a intimação acerca da 

expedição do respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor. Esse é o 

atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...)3. O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001).” (REsp 1143677/RS, 

Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 

04/02/2010) Deste modo, diante da inércia do ente estatal em adimplir 

voluntariamente a obrigação judicial imposta, resta ao Poder Judiciário 

lançar mão das ferramentas de que dispõe para alcançar a satisfação do 

crédito devido à parte Exequente, na esteira do disposto no art. 17, §2º, 

da Lei n.º 10.259/01, in verbis: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. § 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 

da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno 

valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o 

mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado 

Especial Federal Cível (art. 3o, caput). § 2o Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. (...)” Posto isso, DETERMINO a realização de 

sequestro do montante LIQUIDO devido, anotado em cálculo elaborado 

pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública Estadual, consoante 

dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública. 

Proceda a Sra. Gestora com a JUNTADA aos autos do extrato inerente à 

operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o 

sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para 

que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão. Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente. Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às Providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000173-09.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT5802-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DECISÃO Processo: 

1000173-09.2018.8.11.0094. EXEQUENTE: MARIA GOMES DOS SANTOS 

EXECUTADO: SILVANO FERREIRA GOMES  Vistos, etc. 1. Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; 2. Proceda a Sra. Gestora com a juntada aos 

autos de cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000021-79.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. O. (REQUERENTE)
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S. L. K. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO OAB - MS7899 

(ADVOGADO(A))

DARLEI CARLOS OBERHERR OAB - 001.568.860-73 (PROCURADOR)

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. U. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SALLES DE SOUZA OAB - MT21382/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000021-79.2019.8.11.0108. 

REQUERENTE: VITAL PEDRO OBERHERR, SALETE LUCIA KUMMER 

OBERHERR PROCURADOR: DARLEI CARLOS OBERHERR REQUERIDO: 

LUIZ UMBERTO EICKHOFF Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

proposta por Vital Pedro Oberherr e Salete Lúcia Kummer Oberherr em 

desfavor de Luiz Umberto Eickhoff, todos devidamente qualificados na 

inicial. Deferiu-se a medida cautelar (id. 173895560. As partes firmaram 

acordo, conforme se verifica no id. 20971336. É o relato. Decido. 

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo e 

requerem a sua homologação. Destarte, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os 

atos das partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produzam seus legais e 

jurídicos efeitos, o acordo de vontades realizado pelos interessados, 

cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta. Em 

consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Custas pelos requerentes, ficando cada parte responsável 

pelo pagamento dos honorários de seus advogados, conforme pactuado 

no acordo. Após o trânsito em julgado, arquive-se.. Dispensado o registro, 

pelo provimento 42/2008/GGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tapurah/MT, 18 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000020-94.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI PAULO SECCHI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo: 1000020-94.2019.8.11.0108 

Impulsionamento por certidão Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem 

como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a certidão do 

oficial de justiça, ID 19096515, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

efetuar o depósito de complementação de diligência requerida pelo oficial 

de justiça, na mesma certidão acima mencionada, devendo acessar o site 

do TJMT para gerar a guia para pagamento do complemento solicitado. 

Tapurah, 23 de março de 2020. Carlyne Ortiz Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-28.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO NORBERTO CATARINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000199-28.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Ante o decurso 

do prazo, sem manifestação da autora, impulsiono, novamente, estes 

autos para intimar da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que 

efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da diligência, por meio da Guia 

emitida no endereço , link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado, sob pena de devolução da missiva no 

estado em que se encontra. Tapurah, 23 de março de 2020. Carlyne Ortiz 

Analista Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-63.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA VIVIANE MARIANO OAB - MT18997-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO(A))

FELIPE PELEGRINI OAB - MT16064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON BALDISSERA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ÚNICA DE TAPURAH R. Rio de Janeiro, 223, Tapurah - MT, 

78573-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA 

PROCESSO n. 1000326-63.2019.8.11.0108 Valor da causa: R$ 

1.480.144,62 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: DU PONT DO BRASIL S A 

Endereço: AGF BORGES DE MEDEIROS, CP 1009, RUA BORGES DE 

MEDEIROS 718, CENTRO, SANTA CRUZ DO SUL - RS - CEP: 96810-971 

POLO PASSIVO: Nome: EVERTON BALDISSERA Endereço: Avenida 

Deputado José Geraldo Riva, 707, Lote 11, Quadra 1, Centro, ITANHANGÁ 

- MT - CEP: 78579-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO DU PONT 

DO BRASIL S A, informando a certidão negativada da Oficial de Justiça (ID 

29918412) para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o endereço atual 

DO(A) REQUERIDO(A), sob pena de extinção do feito, conforme despacho 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Tapurah, 24 de março de 2020. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000111-87.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA OAB - PR75577 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte Requerente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar acerca do despacho 

(ID's n. 28248050), bem como informar o endereço atual do Requerido 

para que proceda a expedição do ofício, e requerer o que entender de 

direito, sob pena de devolução da missiva no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000409-79.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L . CHAVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CHAVES PUDELL OAB - PR70695 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO MODESTO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JEFERSON DA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

NIVALDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Impulsionamento por Certidão Considerando que a Douta Juíza 

de Direito em Substituição Legal desta Comarca, Dra. Melissa de Lima 

Araújo, encontra-se cumulando jurisdição com a 5ª vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, realizando apenas audiências de réus presos e 

diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

impulsiono os autos para CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

devendo o feito aguardar concluso para assinalar nova data.. Tapurah, 11 

de novembro de 2019. Atenciosamente, JUCILEINE KREUTZ DE LIMA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TAPURAH E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RIO DE JANEIROA, 223, TAPURAH - MT - CEP: 

78573-000 TELEFONE: (66) 35471854

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000409-79.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L . CHAVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS CHAVES PUDELL OAB - PR70695 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOÃO MODESTO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JEFERSON DA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

NIVALDO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH Impulsionamento por Certidão Considerando que a Douta Juíza 

de Direito em Substituição Legal desta Comarca, Dra. Melissa de Lima 

Araújo, encontra-se cumulando jurisdição com a 5ª vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, realizando apenas audiências de réus presos e 

diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, 

impulsiono os autos para CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

devendo o feito aguardar concluso para assinalar nova data.. Tapurah, 11 

de novembro de 2019. Atenciosamente, JUCILEINE KREUTZ DE LIMA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TAPURAH E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RIO DE JANEIROA, 223, TAPURAH - MT - CEP: 

78573-000 TELEFONE: (66) 35471854

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-14.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR KRAUSE (EXECUTADO)

DILAMAR VOLMIR KRAUSE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000338-14.2018.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Considerando o 

decurso do prazo para cumprimento do acordo, impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de extinção pelo 

pagamento. Tapurah/MT, 24 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000339-96.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OSADCZUK (EXECUTADO)

OSMAR KRAUSE (EXECUTADO)

DILAMAR VOLMIR KRAUSE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000339-96.2018.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Considerando o 

decurso do prazo para cumprimento do acordo, impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de extinção pelo 

pagamento. Tapurah/MT, 24 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000425-33.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE OAB - RS31210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BECKER (REQUERIDO)

NERI FATIMA MARCHIORETTO BECKER (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 05 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado de notificação, 

sob pena de arquivamento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000457-38.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE TELES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimação do Reclamante Denicolo & Beutler 

LTDA-ME, por intermédio de seu procurador, para que se manifeste com 

relação à Certidão da Oficiala de Justiça de ID nº 22214399 no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000458-23.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para a intimação do Reclamante, por intermédio de seu 

procurador, para que se manifeste com relação à Certidão da Oficiala de 

Justiça (ID nº 22997305), sob pena de que, se não feita no prazo de 30 

(trinta) dias, seja realizada a devolução da presente missiva.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000320-91.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID JOSE FURTADO MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico, nos termos da legislação vigente, 

que passo a intimar a parte autora para que providencie nos autos, com a 

urgência que o feito requer, o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme tabela de valores desta Comarca, de modo a viabilizar o 

cumprimento do mandado expedido. TERRA NOVA DO NORTE, 24 de 

março de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de 

abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 

TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000287-04.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000287-04.2020.8.11.0085. 

REQUERENTE: ALMERINDA PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TATIANE 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Cuida-se de ação de interdição com pedido de 

curatela provisória em antecipação de tutela formulado por ALMERINDA 

PEREIRA DA SILVA, em desfavor de TATIANE PEREIRA DA SILVA, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. 1- Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I 

a IX, do Código de Processo Civil. 2- Considerando a suspensão 

temporária das audiências, conforme Portaria-Conjunta n. 249, deixo para 

designar a solenidade de entrevista da interditanda em momento oportuno. 

3- Tendo em vista os fatos alegados, mormente o estado de saúde do(a) 

interditando(a) e a necessidade de ampará-lo(a) material e socialmente, 

com fulcro no artigo 749, parágrafo único, Código de Processo Civil, 

nomeio como curador(a) provisório(a) do(a) interditando(a), sua mãe 

Almerinda Pereira da Silva, mediante compromisso, para fins de 

representação e recebimento de benefício previdenciário. 4- Lavre-se o 

competente termo de curatela provisória. 5- Intime-se a assistente social 

deste Juízo para que realize estudo social na residência da curadora 

provisória, a fim de averiguar as reais condições em que se encontra a 

interditanda, assim como verificar a possibilidade desta exercer a curatela, 

encaminhando relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. 6- Sem prejuízo, intime-se o Ministério Público enquanto 

curador especial do(a) interditado(a), para, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 752, §1º do CPC. 7- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000217-21.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO BOEK LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, no valor de 

R$ 42,00(quarenta e dois Reais). O referido valor deverá ser recolhido 

mediante guia judicial e o envio do comprovante de pagamento para este 

Juízo, com a respectiva identificação dos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-28.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE STERN BOENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do autor acerca 

do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos para, querendo, 

requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que no 

silêncio os autos serão remetidos ao arquivo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-09.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA DA SILVA CEZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000670-35.2019.8.11.0014 Reclamante: DORALINA DA SILVA CEZAR 

Reclamado: BANCO BMG S.A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, 

cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam declarados 

ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria da 

Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 
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estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. DA FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL - DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO Quanto à preliminar de 

incompetência territorial por ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a necessidade de 

INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser suficiente, do domicílio e 

residência da parte postulante na petição inicial, não sendo cogitada a 

obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples 

indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Assim, 

demonstra-se que o comprovante de residência não é documento 

essencial à propositura da demanda, de forma a causar a extinção do 

feito, tendo em vista que não está prevista sua obrigatoriedade no art. 319 

do NCPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO. ART. 557, § 

1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. 

ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. O inciso II, 

do artigo282, do CPC, determina que basta a mera indicação do endereço 

da parte autora para recebimento da petição inicial, não sendo obrigatória 

a juntada do comprovante de residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo Nº 70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013). 

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar de falta de documento 

essencial por ausência de comprovante de endereço em nome próprio. 2.1 

Preliminar – Incompetência. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

EM RAZÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL GRAFOTÉCNICA PELAS PARTES Rejeito a alegação de 

incompetência absoluta, por complexidade, entendo desnecessária a 

realização de perícia, diante da similar assinatura da autora com as demais 

lançadas nos documentos juntados pelo Reclamado em consonância com 

os juntados pela autora em sua inicial que retratam a não existência de 

fraude, que mesmo com olhos desarmados é possível verificar ser da 

Reclamante, nem mesmo sendo pelo autora impugnado o contrato 

anexado. Diante disto, entendo desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, faço isso, com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 33, da 

Lei 9.099/95. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. 2.2 Preliminar PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Não há que se falar em 

prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se 

tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória. Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014). 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária à designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1052824274 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 9726078, 8027942, 

7037854, dentre outros, que vem realizando descontos na conta bancária 

da Requerente, conforme extrato em anexo, sendo que em nenhum 

momento houve a contratação de cartão de crédito consignável, o qual 

deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que 

desde então a empresa tem realizado a retenção de margem, e decorre 

que houve o lançamento totalizado indevidamente na conta de sua 

aposentadoria no valor de R$ 1.197,00 de descontos consignados, a ser 

reconhecido e pago a Requerente, vez que não reconhece como 

contratados e pela situação, e pleiteia repetição de indébito e condenação 

em danos morais. Compulsando os documentos insertos no corpo da e 

(anexos) a contestação, verifica-se crível que a parte Autora realmente 

assinou a proposta de emissão de cartão, sendo anexada a cópia de seu 

documento pessoal e outros documentos. Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o Demandado comprova a existência da relação 

jurídica/contratada pelas partes, diferente do que alegado pela autora em 

sua inicial. Ora, se a contratação existe, e restou inadimplente, conclui-se 

que a parte autora é devedora do valor apontado, no que o requerido 

restringe-se ao exercício regular de direito que lhe compete. Assim, os 

documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a 

socorrer às suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o Requerido 

em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, 

viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral 

(Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível 

consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis 

as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito 

às alegações da reclamante na medida em que os fatos provados não vão 

de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência, e em sendo assim, legítima a cobrança efetuada pelo 

Reclamado. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do 

CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por 

DORALINA DA S. CÉZAR, em desfavor do BANCO BMG. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 
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possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-98.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GERCILIA BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000865-98.2019.8.11.0085 Reclamante: GERCILIA BALDUINO Reclamado: 

BANCO PAN AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se pela 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, 

cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam declarados 

ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria da 

Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Preliminar – Incompetência. INADMISSIBILIDADE DO 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Rejeito a alegação de 

incompetência absoluta, por complexidade, entendo desnecessária a 

realização de perícia, diante da similar assinatura da autora com as demais 

lançadas nos documentos juntados pelo Reclamado em consonância com 

os juntados pela autora em sua inicial que retratam a não existência de 

fraude, que mesmo com olhos desarmados é possível verificar ser da 

Reclamante, nem mesmo sendo pelo autora impugnado o contrato 

anexado. Diante disto, entendo desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica, faço isso, com fulcro nos disposto nos artigos 5º e 33, da 

Lei 9.099/95. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. 2.1 Preliminar PRELIMINAR PRESCRIÇÃO Não há que se falar em 

prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o prazo quinquenal, por se 

tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável ao consumidor, 

conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E 

MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito que culminou 

com a negativação do nome do autor Relação de consumo apreciada, de 

ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando reconhecida sua 

caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo mais favorável ao 

consumidor quanto à prescrição e decadência, nos casos em que 

aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo prescricional quinquenal 

previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação do prazo prescricional 

disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de 

serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em dezembro de 2004, 

sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do 

término do lapso temporal de cinco anos Reconhecimento da prescrição 

afastado - Impossibilidade de apreciação das demais matérias de mérito, 

uma vez que não realizada a instrução probatória. Sentença anulada, 

determinando-se o prosseguimento do feito em primeiro grau, para que 

nova sentença seja proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 

00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/11/2014). 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária à designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1371762560 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 0229015003272 , 

0229014578794 dentre outros, que vem realizando descontos na conta 

bancária da Requerente, conforme extrato em anexo, sendo que em 

nenhum momento houve a contratação de cartão de crédito consignável, o 

qual deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC) e 

que desde então a empresa tem realizado a retenção de margem, e 

decorre que houve o lançamento totalizado indevidamente na conta de sua 

aposentadoria no valor de R$ 1.197,00 de descontos consignados, a ser 

reconhecido e pago a Requerente, vez que não reconhece como 

contratados e pela situação, e pleiteia repetição de indébito e condenação 

em danos morais. DA AUSÊNCIA DA PRETENSÃO RESISTIDA No que 

tange a alegação da falta de interesse de agir/ausência da pretensão 

resistida, arguida pelo Reclamado, insta ressaltar que o art. 3º do Código 

de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna na inicial pela declaração de inexistência de 

relação jurídica entre as partes, cancelamento total do cartão de crédito, 

declarando i legais os valores descontados na conta 

bancária/aposentadoria da Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que 

vierem a serem descontados, devidamente corrigidos e pagamento de 

indenização por danos morais, desta forma, entendo que o interesse de 

agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento 

da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Compulsando os 

documentos insertos no corpo da e (anexos) a contestação, verifica-se 

crível que a parte Autora realmente assinou o TERMO DE ADESÃO AO 

REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRE´DITO 

CONSIGNADO PAN, sendo anexada a cópia de seu documento pessoal e 

a SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 

DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN. Compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II 

do NCPC. Desse modo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que 

a assinatura aposta no TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRE´DITO CONSIGNADO PAN, e na 

SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERÊNCIA DE 

RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN, guardam grafia semelhante, 
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bem como a que está no Termo de Audiência –ID 28328242. No mais, a 

Cédula de identidade apresentada na contestação trata-se da mesma 

juntada aos autos com a exordial, assim afastando qualquer indício de 

fraude na contratação. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis da Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação e na utilização do cartão de crédito objeto da lide. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que o Demandado comprova a existência da 

relação jurídica/contratada pelas partes, diferente do que alegado e 

pleiteado pela autora em sua inicial - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , vez que 

constatada a assinatura no Termo de Adesão acima guisado. Ora, se a 

contratação existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado, no que o requerido restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados não vão de encontro à 

sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em 

sendo assim, legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por GERCILIA 

BALDUINO, em desfavor do BANCO PAN. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal 

da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000866-83.2019.8.11.0085 Reclamante: JOSE BALDUÍNO NETO 

Reclamado: BANCO CETELEM S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se pela declaração de inexistência de contrato de cartão 

de crédito, cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam 

declarados i legais os valores descontados na conta 

bancária/aposentadoria do Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que 

vierem a serem descontados, devidamente corrigidos, repetição de 

indébito e pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Preliminar – DA AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA No que tange a preliminar de falta de interesse 

de agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pelo Reclamado, insta 

ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pela 

declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, 

cancelamento total do cartão de crédito, declarando ilegais os valores 

descontados na conta bancária/aposentadoria da Requerente, no valor de 

R$ 1.197,00 e os que vierem a serem descontados, devidamente 

corrigidos e pagamento de indenização por danos morais, desta forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária à designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

aliás os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1378799256 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 97 -818874074/16, 

97818874074/161119, dentre outros, que vem realizando descontos na 

conta bancária do Requerente, conforme extrato em anexo, sendo que em 

nenhum momento houve a contratação de cartão de crédito consignável, o 

qual deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC) e 

que desde então a empresa tem realizado a retenção de margem, e 

decorre que houve o lançamento totalizado indevidamente na conta de sua 

aposentadoria no valor de R$ 1.197,00 de descontos consignados, a ser 
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reconhecido e pago ao Requerente, vez que não reconhece como 

contratados e pela situação, e pleiteia repetição de indébito e condenação 

em danos morais. Compulsando os documentos insertos no corpo da e 

(anexos) a contestação, verifica-se crível que a parte Autora realmente 

assinou a PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRE´DITO 

CONSIGNADO. Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta na 

PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRE´DITO CONSIGNADO, guardam 

grafia semelhante, bem como a que está no Termo de Audiência –ID 

28328266. No mais, a Cédula de identidade apresentada na contestação 

trata-se da mesma juntada aos autos com a exordial, assim afastando 

qualquer indício de fraude na contratação. Todavia, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação e na utilização do cartão de crédito objeto da 

lide. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o Demandado comprova 

a existência da relação jurídica/contratada pelas partes, diferente do que 

alegado e pleiteado pelo autor em sua inicial - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, vez que 

constatada a assinatura na PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO acima guisado. Ora, se a contratação existe, e 

restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor 

apontado, no que o requerido restringe-se ao exercício regular de direito 

que lhe compete. Assim, os documentos colacionados pela parte 

Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse 

modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja 

vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo 

suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera 

extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, 

ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do 

NCPC. Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que se qualifica 

como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A 

incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do 

ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora 

ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. 

Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, 

inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V 

-, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos 

autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, 

não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados não vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em sendo assim, 

legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por JOSÉ BALDUÍNO NETO, em desfavor do 

BANCO CELETM S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 

Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo n.º: 

1000845-10.2019.8.11.0085 Reclamante: IOLANDA MARIA HONORATO DE 

LIMA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DAS PRELIMINARES: a) Da Conexão A parte Reclamada requer 

inépcia da inicial por haver a incidência do instituto jurídico denominado 

Conexão, argumentando que a parte autora ingressou com outras 

demandas ora em trâmite perante o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, a saber: 

1000 848 62 2019 811 0085; 1000 847 77 2019 811 0085 e 1000 846 92 

2019 811 0085, consignando que em ambas as ações são comuns as 

partes, o objeto (DESCONTOS INDEVIDOS) e a causa de pedir. Ocorre 

que, em diligência aos mencionados processos da requerente que 

suscitados pelo Requerido, ficou evidenciado que tratam-se de contratos 

distintos, não havendo similaridade entre eles que incidam a requerida 

Conexão, que indefiro. b) Da ausência de interesse de agir - pretensão 

resistida No que tange a preliminar de falta de interesse de 

agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pelo Reclamado, insta 
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ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pela 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, declarando ilegais os 

valores descontados na conta bancária/aposentadoria da Requerente, no 

valor total de R$ 700,00 e os que vierem a serem descontados, 

devidamente corrigidos e pagamento de indenização por danos morais, 

desta forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando 

que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a 

satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. c) Da Prescrição 

Não há que se falar em prescrição, uma vez que, no caso, se aplica o 

prazo quinquenal, por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais 

favorável ao consumidor, conforme se vê: APELAÇÃO AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

CÓDIGO CIVIL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão 

de suposto ato ilícito que culminou com a negativação do nome do autor 

Relação de consumo apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, ficando reconhecida sua caracterização - Aplicação do 

CDC - Utilização do prazo mais favorável ao consumidor quanto à 

prescrição e decadência, nos casos em que aplicável mais de uma norma 

Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC 

Afastada a aplicação do prazo prescricional disposto no artigo 206, 

parágrafo 3º, inciso V, do CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato 

conhecido pelo autor em dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do 

feito ocorreu em janeiro de 2009, antes do término do lapso temporal de 

cinco anos Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de 

apreciação das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a 

instrução probatória. Sentença anulada, determinando-se o 

prosseguimento do feito em primeiro grau, para que nova sentença seja 

proferida Apelo provido." (TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 

0000381-59.2009.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

27/11/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/11/2014). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS , na qual a parte Autora alega 

em síntese, que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, e que notou desconto de valores fixos, nominado como 

‘’Bradesco Vida e Previdência de Vida”, conforme consta nos extratos 

bancários acostados, com valores mensais de R$ 33,70 e R$ 44,41, 

totalizando o valor de R$ 700,00 ( setecentos reais), sendo que em 

nenhum momento houve a contratação do seguro de Vida, vez que não 

reconhece como contratados e pela situação, pleiteia repetição de indébito 

e condenação em danos morais. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A Reclamante 

menciona que intrigada entrou em contato para solucionar o problema 

administrativamente, sem obter êxito. Dessa forma, o reclamado com sua 

má prestação do serviço, restou configurada a conduta ilícita, vez que 

diligenciou em face da contratação efetivada que não reconhecida pela 

autora, atinente ao Bradesco Vida e Previdência de Vida. Neste contexto, 

caberia a parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveria provar a licitude da contratação e 

asseverou que não houveram descontos, somente reserva de margem 

consignável, o que não o desonera da contratação indevida na conta da 

Autora, o que não fez, sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não 

tendo trazido aos autos contrato havido entre as partes, demonstrando a 

relação verdadeira existente. Ora, tal conduta demonstra descaso com a 

cliente, sobretudo porque se houve a negativa da contratação, caberia ao 

Demandado comprovar a regularidade em sua defesa. Constatada a falha 

na prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, sendo 

ilegítima a contratação, por conseguinte indevidas possíveis cobranças 

lançadas na conta corrente de aposentadoria da Autora, torna-se 

evidente o ato ilícito, devendo ser considerada nulo a reclamada 

contratação do plano Bradesco Vida e Previdência de Vida. Saliento que, 

não há provas suficientes nos autos que comprovam as articulações 

fático-jurídicas invocada pelo reclamado, de modo que a produção 

probatória que lhe incumbiria não foi realizada, desatendendo o disposto 

no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Dessa 

maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a 

conduta ilícita e o dano, e a culpa do reclamado no evento danoso, surge o 

dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pelo 

reclamado culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos 

causados a parte reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de 

indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como 

pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia do reclamado. Portanto, violado o princípio constitucional descrito 

no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.” E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pelo reclamado, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular o Reclamado a agir com a negligência que restou 

demonstrada, como medida de caráter pedagógico. Por fim, reputo devidos 

os danos materiais alegados pela Reclamante, pois que foram 

devidamente comprovados nos autos, sendo aplicável a presente 

situação, o que preceituado no artigo 42 do CDC. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, para o fim de: DECLARAR NULA a contratação do plano Bradesco 

Vida e Previdência de Vida e os indébitos lançados indevidamente na 

conta de aposentadoria da Autora, bem como, Declarar inexistente a 
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relação jurídica entre as partes e CONDENAR o reclamado a restituir a 

repetição de indébito a Reclamante no valor de R$ 700,00 (setecentos 

reais) na forma dobrada pelos danos materiais comprovados, e a título de 

danos MORAIS, CONDENAR a pagar quantia de R$ 4.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês, com incidência a partir da citação. Com 

fundamento no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro 

Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível e Criminal de Terra Nova do 

Norte assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo n.º: 

1000871-08.2019.8.11.0085 Reclamante: DORVINA MARIA DE OLIVEIRA 

MARCAL Reclamado: BANCO BRADESCO S.A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS 

MORAIS Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Nesta perspectiva é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do 

Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão defiro nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, 

VIII. DAS PRELIMINARES a) ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado, tendo em vista 

que integra a negociação apontada pela reclamante, portanto integrante da 

prestação de serviço, possuindo legitimidade passiva para estar na 

presente demanda. Rejeito a preliminar. b) DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR - PRETENSÃO RESISTIDA No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir/inexistência da pretensão resistida, arguida pelo 

Reclamado, insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil 

dispõe que “para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e 

legitimidade”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, 

a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar presentes 

de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na 

inicial pela DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, declarando ilegais os valores 

descontados na conta bancária/aposentadoria da Requerente, por seguro 

não contratado, no valor totalizado de R$ 492,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, desta forma, entendo que o 

interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o 

ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, 

rejeito a preliminar. c) INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA Quanto à 

preliminar de incompetência territorial por ausência de comprovante de 

endereço em nome próprio, o inciso II do artigo 319 do NCPC prevê a 

necessidade de INDICAÇÃO, que a jurisprudência já assentou ser 

suficiente, do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, 

não sendo cogitada a obrigatoriedade de juntada de comprovante de 

residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do 

requisito legal. Assim, demonstra-se que o comprovante de residência não 

é documento essencial à propositura da demanda, de forma a causar a 

extinção do feito, tendo em vista que não está prevista sua 

obrigatoriedade no art. 319 do NCPC Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

RETRATAÇÃO. ART. 557, § 1º, DO CPC. Adoção de novo posicionamento. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PONTUAÇÃO. ESCORE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. O inciso II, do artigo282, do CPC, determina que basta 

a mera indicação do endereço da parte autora para recebimento da 

petição inicial, não sendo obrigatória a juntada do comprovante de 

residência. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo Nº 

70057249963, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 07/11/2013). Dessa forma, deixo de 

acolher a preliminar de falta de documento essencial por ausência de 

comprovante de endereço em nome próprio. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS , na qual a 

parte Autora alega em síntese, que é aposentada e beneficiária do Instituto 

Nacional do Seguro Social – I.N.S.S. e mantém uma conta bancária no 

Banco Bradesco S/A, conta 0670223 - 6, agência 1646, e mesmo sem 

anuência ou solicitação, haviam descontos identificado como ‘’Previsul’’, 

conforme consta nos extratos bancários acostados, com valores mensais 

de R$ 20,58, com descontos desde 02/03/2018 até a presente data , 

totalizando o valor de R$ 492,00 ( quatrocentos e noventa e dois reais), 

sendo que não houve a contratação, vez que não reconhece como 

contratados e pela situação, pleiteia repetição de indébito e condenação 

em danos morais. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo ao Reclamado a comprovação de inexistência 

de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste contexto, caberia a parte reclamada 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

provar a licitude da contratação e asseverou que não houveram 

descontos, somente reserva de margem consignável, o que não o 

desonera da contratação indevida na conta da Autora, o que não fez, 

sobretudo por ter trazido defesa genérica, e não tendo trazido aos autos 

contrato havido entre as partes, demonstrando a relação verdadeira 

existente. Ora, tal conduta demonstra descaso com a cliente, sobretudo 

porque se houve a negativa da contratação, caberia ao Demandado 

comprovar a regularidade em sua defesa. Constatada a falha na 
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prestação do serviço torna-se evidente surgindo para a reclamada à 

responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, sendo 

ilegítima a contratação, por conseguinte indevidas possíveis cobranças 

lançadas na conta corrente da Autora, torna-se evidente o ato ilícito, 

devendo ser considerada nula a reclamada contratação do seguro em 

análise. Saliento que, não há provas suficientes nos autos que 

comprovam as articulações fático-jurídicas invocada pelo reclamado, de 

modo que a produção probatória que lhe incumbiria não foi realizada, 

desatendendo o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de 

Processo Civil, senão vejamos: “Art. 373”. O ônus da prova incumbe: II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo 

de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa do reclamado no 

evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de 

serviço fornecida pelo reclamado culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia do reclamado. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.” E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pelo 

reclamado, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação do reclamado ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular o Reclamado a agir com a negligência que restou 

demonstrada, como medida de caráter pedagógico. Por fim, reputo devidos 

os danos materiais alegados pela Reclamante, pois que foram 

devidamente comprovados nos autos, sendo aplicável a presente 

situação, o que preceituado no artigo 42 do CDC. POSTO ISTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

inicial, para o fim de: DECLARAR NULO a contratação do seguro e os 

indébitos lançados indevidamente na conta da Autora, bem como, Declarar 

inexistente o contrato entre as partes e CONDENAR o reclamado a restituir 

na repetição de indébito a Reclamante, o valor de R$ 492,00 

(Quatrocentos noventa e dois reais) na forma dobrada pelos danos 

materiais comprovados, e a título de danos MORAIS, CONDENAR a pagar 

quantia de R$ 4.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a 

partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, com 

incidência a partir da citação. Com fundamento no que dispõe a primeira 

parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Terra Nova do Norte assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000872-90.2019.8.11.0085 Reclamante: OBIDES DE OLIVEIRA MARÇAL 

Reclamado: BANCO BMG S.A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

pela declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito, 

cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam declarados 

ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria do 

Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. DA PRELIMINAR 2. Incompetência. DA INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PELAS PARTES Rejeito 

a alegação de incompetência absoluta, arguida pelas partes, por 

complexidade, entendo desnecessária a realização de perícia, diante da 

similar assinatura do autor com as demais lançadas nos documentos 

juntados pelo Reclamado em consonância com os juntados pelo autor em 

sua inicial que retratam a não existência de fraude, que mesmo com olhos 

desarmados é possível verificar ser do Reclamante. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

nos disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Nesta perspectiva é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no aludido 

diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro 

nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. 3. Cumpre destacar que, 
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no caso em apreço não será necessária à designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

aliás os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1434555574 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 9258461, 7568843, 

142536283800032019, dentre outros, que vem realizando descontos na 

conta bancária do Requerente, conforme extrato em anexo, e os 

descontos são de diversos valores, R$ 41,35, R$ 35,19, R$ 39,92, R$ 

38,75 e R$ 39,40, sendo que em nenhum momento houve a contratação de 

cartão de crédito consignável, o qual deu origem à constituição da reserva 

de margem consignável (RMC) e que desde então a empresa tem realizado 

a retenção de margem, e decorre que houve o lançamento totalizado 

indevidamente na conta de sua aposentadoria no valor de R$ 1.197,00 de 

descontos consignados, a ser reconhecido e pago ao Requerente, vez 

que não reconhece como contratados e pela situação, pleiteia repetição 

de indébito e condenação em danos morais. Compulsando os documentos 

insertos no corpo da e (anexos) a contestação, verifica-se crível que a 

parte Autora realmente assinou a proposta de emissão de cartão, sendo 

anexada a cópia de seu documento pessoal e outros documentos, e que a 

assinatura aposta é a mesma inclusive no Termo de Audiência de 

Conciliação ID - 28654285. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o 

Demandado comprova a existência da relação jurídica/contratada pelas 

partes, diferente do que alegado pelo autor em sua inicial. Ora, se a 

contratação existe, e restou inadimplente, conclui-se que a parte autora é 

devedora do valor apontado, no que o requerido restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se 

constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de 

reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu 

de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto 

no art. 373, I do NCPC. Assim, não incorreu o Requerido em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da 

inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da 

parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 

6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao 

consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, 

XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, 

de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua 

sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC 

quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações da 

reclamante na medida em que os fatos provados não vão de encontro à 

sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em 

sendo assim, legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por OBIDES DE 

OLIVEIRA MARÇAL, em desfavor do BANCO BMG S/A. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – assinado eletronicamente 

Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE Processo nº. 

1000873-75.2019.8.11.0085 Reclamante: ANTENOR GODOI Reclamado: 

BANCO BMG S/A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

pela declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito, 

cancelamento total do cartão de crédito, pugnando sejam declarados 

ilegais os valores descontados na conta bancária/aposentadoria do 

Requerente, no valor de R$ 1.197,00 e os que vierem a serem 

descontados, devidamente corrigidos, repetição de indébito e pagamento 

de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 

1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Preliminar – DA DECADÊNCIA Primeiro não se revelam 

na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais 

de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a 

preliminar de decadência, pois no momento em que constatou os 

descontos indevidos, o reclamante procurou o reclamado. O reclamante 

está contestando a inexistência/negativa dos lançamentos dos débitos, e 

requer a condenação pelos danos morais sofridos ante ao 

reconhecimento de falha na prestação dos serviços do Banco Reclamado. 

Assim que, afasto a preliminar de decadência uma vez que a presente 

demanda discute a declaração da inexistência de contrato, repita-se, 

verificado pelo autor em 2019. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária à designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando aliás os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 
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convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , na qual a parte Autora alega em 

síntese, que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

I.N.S.S. –, por meio do benefício número 1487298037 mas que notou 

valores fixos, nominado como “ Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito’’ e ‘’ Descontos de Cartão de Crédito’’, que foram descontados pela 

instituição financeira reclamada em seu benefício, por meio de um contrato 

- cartões de créditos identificados pelos números 1469235, 

148729803700082019, 1487298037000722019, 148729803700062019, 

148729803700052019, 14872980370052019, 148729803700032019, 

dentre outros, que vem realizando descontos na conta bancária do 

Requerente, conforme extrato em anexo, sendo que em nenhum momento 

houve a contratação de cartão de crédito consignável, o qual deu origem à 

constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que desde então 

a empresa tem realizado a retenção de margem, e decorre que houve o 

lançamento totalizado indevidamente na conta de sua aposentadoria no 

valor de R$ 1.197,00 de descontos consignados, a ser reconhecido e 

pago ao Requerente, vez que não reconhece como contratados e pela 

situação, pleiteia repetição de indébito e condenação em danos morais, 

restando consignar que o valor mensal descontado é na importância de R$ 

49,90. Compulsando os documentos insertos no corpo da e (anexos) a 

contestação, verifica-se crível que a parte Autora realmente assinou o 

TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO 

BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO; PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG; 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO 

PRESTAMISTA. Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

(artigo 373, inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta No 

Termo de Adesão e PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO, guardam a mesma 

grafia do Autor, bem como a que está na Procuração – ID . 26202403 e 

Declaração de Hipossuficiência –ID . 26202403. No mais, a Cédula de 

identidade apresentada na contestação trata-se da mesma juntada aos 

autos com a exordial, assim afastando qualquer indício de fraude na 

contratação. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação e na 

utilização do cartão de crédito objeto da lide. Portanto, a cobrança é 

devida, uma vez que o Demandado comprova a existência da relação 

jurídica/contratada pelas partes, diferente do que alegado e pleiteado pelo 

autor em sua inicial - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO , vez que constatada a assinatura 

na PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e 

demais acima guisados. Ora, se a contratação existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado, 

no que o requerido restringe-se ao exercício regular de direito que lhe 

compete. Assim, os documentos colacionados pela parte Requerida se 

traduzem em provas a socorrer às suas alegações. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A 

parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos 

morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Assim, não 

incorreu o Requerido em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, 

por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 

traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde 

que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for 

hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não 

obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, 

com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato 

não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos 

elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não 

basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão 

amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. 

Logo, não há como conferir crédito às alegações da reclamante na medida 

em que os fatos provados não vão de encontro à sua pretensão, 

impondo-se, assim, lançar édito de improcedência, e em sendo assim, 

legítima a cobrança efetuada pelo Reclamado. III - DISPOSITIVO Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por ANTENOR GODOI, em desfavor do BANCO 

BMG S/A. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte – 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-11.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. G. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. M. G. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

N. A. L. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. G. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

J. M. G. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000465-11.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 8.658,15 POLO ATIVO: 

Nome: NATALINA APARECIDA LEITE GERALDES Endereço: MARIO 

CORREA, 325, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 Nome: JOAO MARCELO GERALDES DA COSTA 

Endereço: MARIO CORREA, 325, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Nome: AGNER VINICIUS GERALDES DA 

COSTA Endereço: MARIO CORREIA, 325, CENTRO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JOAO MARCELO GERALDES DA COSTA Endereço: MARIO CORREA, 325, 

CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

Nome: AGNER VINICIUS GERALDES DA COSTA Endereço: MARIO 

CORREIA, 325, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]
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->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA PARA CIÊNCIAS DA CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA ID 3064235 VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE, 24 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-87.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO BAZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000253-87.2019.8.11.0077. AUTOR(A): AROLDO BAZAN REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. À Secretaria 

para providenciar os atos necessários ao pagamento dos honorários 

periciais junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso no 

sistema informatizado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial no 

prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, do NCPC. 

Após, conclusos para decisão. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-18.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000083-18.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ROSA GARCIA REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. À Secretaria 

para providenciar os atos necessários ao pagamento dos honorários 

periciais junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso no 

sistema informatizado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial no 

prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, do NCPC. 

Após, conclusos para decisão. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 24 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000235-66.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE VIEIRA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000235-66.2019.8.11.0077. AUTOR(A): MEIRE VIEIRA BOTELHO REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. À 

Secretaria para providenciar os atos necessários ao pagamento dos 

honorários periciais junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato 

Grosso no sistema informatizado do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo 

pericial no prazo de 15 (quinze) dias em consonância ao art. 477, §1º, do 

NCPC. Após, conclusos para decisão. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 24 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000580-54.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000580-54.2019.8.11.0102. REQUERENTE: 

ROBERTO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: GINA TAVARES DOS 

SANTOS VISTOS. ROBERTO ALVES DOS SANTOS ajuizou a presente 

AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA C/C VISITAS E TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA em desfavor de GINA TAVES DOS SANTOS, qualificados nos 

autos. No petitório de id 24117784, o autor requereu a extinção da ação, 

pela desistência, uma vez que a menor teria mudado para a cidade de 

Sinop/MT. Instado, o Ministério Público opinou pela extinção da ação. É o 

relatório necessário. DECIDO. Diante do pedido de formulado em id 

24117784, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, em consequência, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito. Custas nos termos do art. 90 do CPC, 

as quais permanecem suspensas por força da justiça gratuita, que ora lhe 

defiro. Considerando que a advogada Beatriz Paruci Longui – OAB/MT 

25.487/O, foi nomeada pelo juízo para atuar em favor do requerente, 

ARBITRO os honorários advocatícios, levando em conta a natureza da 

ação, em 3 (três) URH. EXPEÇA-SE certidão em favor da advogada. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000134-85.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SCHIRLEY GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NELSON ZANCHIN (REQUERIDO)

JOSE LAURINDO GOMES NETO (REQUERIDO)

JAIRO ZANCHIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000134-85.2018.8.11.0102 CERTIDÃO INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

Parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento. VERA, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000580-54.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PARUCI LONGUI OAB - MT25487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n. 1000580-54.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BEATRIZ PARUCI LONGUI - MT25487/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - Conciliação Data: 

06/11/2019 Hora: 13:00, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, com a condenação ao pagamento 

de multa e das custas processuais. VERA, 16 de setembro de 2019.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000325-96.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROGERIO FASSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000325-96.2019.8.11.0102. REQUERENTE: CLEITON 

ROGERIO FASSINI REQUERIDO: INES LOPES VISTO, Indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita, uma vez que não há documentos suficientes nos autos a 

revelar a alegada hipossuficiência alega, ao contrário o patrimônio que 

pretende partilhar revela condições de arcas com as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento e sua família. Assim, intime-se a parte autora 

para que comprove o recolhimento das custas processuais em 15 dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000124-41.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SAVEGNAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000124-41.2018.8.11.0102. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: CARLOS ALBERTO SAVEGNAGO Vistos. 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, devidamente 

qualificado, propôs a presente Ação de Busca e Apreensão, em desfavor 

de CARLOS ALBERTO SAVEGNAGO, também qualificado nos autos, 

visando a busca e apreensão do bem descrito na exordial. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação. Efetivada a medida liminar, apreendendo-se 

o veículo, e procedida a citação do requerido, o devedor não contestou os 

pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da 

Certidão de Decurso de Prazo, lançada nos autos no id. nº 17887129. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, conforme estabelece os artigos 355, inc. II e 344, do Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada pessoalmente, deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido em lei para resposta ao pedido e, 

além disso, não houve requerimento de produção de provas (art. 349, do 

CPC). Da análise dos autos, observo o contrato de alienação fiduciária em 

garantia, bem como a notificação da parte ré que devidamente citada não 

purgou a mora e nem apresentou qualquer defesa, de modo que a 

consolidação do bem na posse do bem na mão do credor é medida que se 

impõe. Deste modo, em se tratando de ação versando sobre direito 

patrimonial, de livre disposição por parte do titular, e por inexistentes 

quaisquer das exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como 

verdadeiras as alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar 

indícios que possam contrariar o que foi afirmado na peça inaugural. 

Ademais, a prova documental carreada ao caderno processual ampara 

sobremaneira a pretensão deduzida na peça inicial pela parte autora, 

restando cabalmente demonstrados os requisitos legais para a busca e 

apreensão do veículo individualizado na inicial. Nessa perspectiva, tem-se 

que o caso é de procedência da pretensão. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, 

todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, §1º, do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar 

concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 

Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este 

vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de 

leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC. Com o transito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-95.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

J. L. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

SENTENÇA Processo: 1000047-95.2019.8.11.0102. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAO LUCAS MORAIS RÉU: MUNICIPIO DE VERA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. O Ministério Público, em favor de João Lucas Morais, 

ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VERA/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Na inicial, a parte autora narra que necessita dos 

medicamentos Defazacorte (30 mg), Vitamina D (200UI/gota), Vitamina C 

(200 mg/ml), de uso contínuo, uma vez que foi diagnosticado com múltiplas 

malformações urológicas e mal formação ortopédica, sendo impossibilitado 

economicamente de arcar com seu tratamento. Assim, requereu, em sede 

de tutela de urgência, o fornecimento dos medicamentos pelos entes, bem 
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como a procedência da demanda para confirmar seu pedido por sentença. 

Determinada a colheita do parecer do NAT, este aportou aos autos os 

laudos. Posteriormente, a tutela de urgência foi deferida. O requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação (id. nº 18906990). O 

Município de Vera peticionou nos autos informando a entrega dos 

medicamentos ao requerente (id. nº 19182381). O Ministério Público, por 

sua vez, requereu a procedência da demanda (id. nº 19579784). É o 

breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão 

pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. I – 

DA PRELIMINAR Conforme é sabido, a saúde constitui direito de todo 

cidadão e dever do Estado, em consonância com o que dispõe o texto 

Constitucional, englobando o fornecimento de medicamentos e tratamentos 

de alto custo a pacientes que não possuem condições financeiras de 

arcar com estas despesas. Neste viés, uma vez demonstrada a negativa 

do Estado em prestar tratamento necessário ao indivíduo, resta 

evidenciado o interesse de agir, que se consolida na necessidade da 

parte autora vir a juízo pleitear o que lhe é de direito. Assim, incabível o 

acolhimento da preambular da falta de interesse de agir arguida pela 

requerida, haja vista que os pressupostos de conveniência para a 

propositura desta demanda restaram devidamente preenchidos. Rejeito a 

preliminar ventilada. II – DO MÉRITO Quanto aos pedidos autorais, oportuno 

consignar que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados 

na Constituição da República Federativa do Brasil, garantidos mediante 

políticas sociais e econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever 

constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. É de se registrar que o direito à saúde inclui a obrigação 

de o Poder Público custear cirurgias, bem como o de fornecer 

medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento de portadores 

de moléstias graves, notadamente quando há demonstração da 

hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este que decorre do 

dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e igualitariamente. 

Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – URGÊNCIA E 

NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, EM DUPLICIDADE, PARA O HOSPITAL 

PRIVADO QUE REALIZOU A CIRURGIA – NECESSIDADE DE 

AVERIGUAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES, SE CONSTATADA A 

DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de 

todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da 

saúde.(...) (TJMT. ReeNec 2146/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). Dessume-se, portanto, que 

a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 alocou a saúde 

no “status” de direito social e, como tal, deve ser protegida e garantida 

pelo Estado. Não menos importante, o direito social, dentre os direitos 

fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça distributiva, 

de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos fundamentais, 

que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na Constituição 

Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, 

os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração dos direitos 

fundamentais, visam nada mais nada menos do que a igualdade entre os 

homens. Logo, além do direito social garantido pela Constituição Federal de 

1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que 

imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao 

pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto acima, convém citar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito à percepção 

de tais medicamentos decorre de garantias previstas na Constituição 

Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), 

competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado 

(art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”. (art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” Por oportuno, insta consignar que o Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, já que o Sistema 

Único de Saúde é composto pelos referidos entes públicos, é de se 

reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de 

qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços 

públicos de saúde prestados à população. Neste sentido, entende o 

Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO– SENTENÇA ILÍQUIDA – 

APLICAÇÃO DA SÚMULA STJ 490 – APLICAÇÃO DO CPC/2015 – 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO CLÍNICO DE ‘ABLAÇÃO COM RADIOFREQUÊNCIA’ 

PARA COMBATER ARRITMIA CARDÍACA - PACIENTE CARDIOPATA - 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – 

DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) CONFORME ART. 196 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA LC Nº 8.080/1990 - 

APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO 

GERAL NO RE 855178 RG - CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 

DO STJ – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DO RECURSO REPETITIVO RESP 

1.108.013/RJ – RECURSO RECEBIDO, CONHECIDO E PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. PRECEDENTES TJMT. 

1. “Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). (...).” (STJ, 

SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Herman Benjamin, REsp 1692336/SP, 

julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017). Precedentes TJMT. (...). 

(Apelação / Remessa Necessária 130576/2016, DRA. FLAVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018). Dessa 

forma, a competência para a promoção da saúde seria repartida pelos 

entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, 

que estabelece normas gerais sobre o SUS. Não obstante, cumpre 

asseverar que a intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, Constituição Federal), não ocasiona violação do Princípio da 

Harmonia e Independência entre os Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. No 

caso vertente, o paciente necessitava do fornecimento dos medicamentos 

Defazacorte (30 mg), Vitamina D (200UI/gota), Vitamina C (200 mg/ml), 

conforme solicitação médica constate dos autos. O requerente não 

possuía condições financeiras de arcar com as despesas dos referidos 

medicamentos, de modo que, pela urgência do pedido, a tutela provisória 

foi deferida. O Município de Vera informou nos autos que os 

medicamentos foram entregues ao requerente (id. nº 19182381). Dessa 

maneira, a tutela antecipada foi devidamente cumprida, de modo que, 

tendo a presente ação alcançado a tutela jurisdicional almejada, de modo 

que a procedência do pedido e consequente extinção da ação, são 

medidas que se impõem. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

determinar aos requeridos que disponibilizem, os medicamentos 

“Defazacorte (30mg), Vitamina D (200UI/gota), Vitamina C (200mg/ml)”, por 

tempo indeterminado, na forma prescrita no receituário à fl. 19, devendo o 

requerente apresentar nova prescrição médica após 06 (seis) meses de 

tratamento, confirmando a liminar deferida nos autos. Isento de custas e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-54.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000386-54.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da Carta 

Precatória devolvida de ID nº 30626559. VERA, 24 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000547-64.2019.8.11.0102 

Requerente: REINALDO ALVES DA COSTA Requerida: VIVO S.A. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos, e por sua vez o 

Requerente impugnou, ambos dentro do prazo legal. Da Preliminar. 

INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL De 

Incompetência do Juizado Especial. A parte Reclamante arguiu em sua 

impugnação pela incompetência do juizado especial, em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica, prova esta incompatível com o rito do 

juizado especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, e ainda se observa que o 

documento pessoal (RG) foi juntado com a contestação, assim 

desnecessária perícia aprofundada. No entanto, não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificadas nos autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta 

o extrato de site, emitido através de informações confidenciais do SPC – ID 

Núm. 22164211. Aduz na exordial, que desconhece os débito com a Ré, 

entendendo ser indevidas tanto a cobrança quanto a inclusão de seus 

dados no cadastro de restrição ao crédito, não restando alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, a 

Requerida contesta e apresenta Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços assinado pelo autor, documento pessoal da autora (RG), e 

faturas, e, no mérito pela legitimidade do débito, haja vista a contratação 

dos serviços, efetua pedido contraposto, contesta ainda pela ausência de 

ato ilícito e danos morais e ao final pela improcedência da ação. Em 

impugnação, a Requerente se manifesta pela extinção pela necessidade 

de perícia grafotécnica. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a assinatura oposta na Proposta de 

Termo Adesão e Contratação, guardam grafia semelhante com aquela 

anexada ID Núm. 11072799, bem como no RG -ID Núm. 11072799. Todavia, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Logo, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO. Deste modo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por REINALDO ALVES DA COSTA desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente conforme apontamento das dívidas pela Reclamada aos órgãos 

de proteção ao crédito, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da contestação. E, na forma e fundamentação supra, 

pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé, ao 

pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

dado à causa a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma do 

artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), verba que será paga em benefício dos Procuradores 

do Requerido. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000547-64.2019.8.11.0102 

Requerente: REINALDO ALVES DA COSTA Requerida: VIVO S.A. AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação com documentos, e por sua vez o 

Requerente impugnou, ambos dentro do prazo legal. Da Preliminar. 

INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL De 

Incompetência do Juizado Especial. A parte Reclamante arguiu em sua 

impugnação pela incompetência do juizado especial, em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica, prova esta incompatível com o rito do 

juizado especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, e ainda se observa que o 

documento pessoal (RG) foi juntado com a contestação, assim 

desnecessária perícia aprofundada. No entanto, não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, estando às partes em epígrafe, 

devidamente qualificadas nos autos. Em síntese alega que houve a 

indevida restrição em seu nome e CPF nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida. E, para comprovar junta 

o extrato de site, emitido através de informações confidenciais do SPC – ID 

Núm. 22164211. Aduz na exordial, que desconhece os débito com a Ré, 

entendendo ser indevidas tanto a cobrança quanto a inclusão de seus 

dados no cadastro de restrição ao crédito, não restando alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda, para pleitear a inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, a 

Requerida contesta e apresenta Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços assinado pelo autor, documento pessoal da autora (RG), e 

faturas, e, no mérito pela legitimidade do débito, haja vista a contratação 

dos serviços, efetua pedido contraposto, contesta ainda pela ausência de 

ato ilícito e danos morais e ao final pela improcedência da ação. Em 

impugnação, a Requerente se manifesta pela extinção pela necessidade 

de perícia grafotécnica. Os autos vieram conclusos para decisão. 

Compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Desse modo, examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a assinatura oposta na Proposta de 

Termo Adesão e Contratação, guardam grafia semelhante com aquela 

anexada ID Núm. 11072799, bem como no RG -ID Núm. 11072799. Todavia, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Logo, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO. Deste modo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I do CPC/2015, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por REINALDO ALVES DA COSTA desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR a parte autora a pagar seu débito 

pendente conforme apontamento das dívidas pela Reclamada aos órgãos 

de proteção ao crédito, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da contestação. E, na forma e fundamentação supra, 

pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé, ao 

pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

dado à causa a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma do 

artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), verba que será paga em benefício dos Procuradores 

do Requerido. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Vera para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Vera – assinado eletronicamente 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahim

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-28.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DECISÃO Processo n° 

1000002-28.2018.8.11.0102 - PJE VISTOS. SAMUEL GONÇALVES DOS 

SANTOS ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente ação de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, desfavor de TELEFONIA BRASIL 

S.A, todos qualificados nos autos. A parte autora requereu a desistência 

da ação no id. 17701212. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do 

mérito, com lastro legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil/2015 e com fundamento no enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-19.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000550-19.2019.8.11.0102 – PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, manifestou desistência da demanda ao id. 24035183, 

antes da realização da audiência inaugural, de modo que não há que de 

falar em contumácia. Ainda, verifico que a parte contrária nada se 

manifestou quanto ao pedido de desistência, não havendo portanto, 

objeção quanto ao pedido desistência. Ante o exposto, acolho o pedido de 

desistência e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 
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com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-19.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000550-19.2019.8.11.0102 – PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, manifestou desistência da demanda ao id. 24035183, 

antes da realização da audiência inaugural, de modo que não há que de 

falar em contumácia. Ainda, verifico que a parte contrária nada se 

manifestou quanto ao pedido de desistência, não havendo portanto, 

objeção quanto ao pedido desistência. Ante o exposto, acolho o pedido de 

desistência e, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-89.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000513-89.2019.811.0102 - PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-89.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000513-89.2019.811.0102 - PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-74.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000513-89.2019.811.0102 - PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-74.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000513-89.2019.811.0102 - PJE VISTOS. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-36.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA FRANCO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROBERTO RONQUESEL BATOCHIO OAB - SP176724 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000329-36.2019.8.11.0102 VISTOS. AUTO POSTO 

SORRISÃO LTDA ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente ação 

de RECLAMAÇÃO, em desfavor de MARIA LAURA FRANCO DE 

CAMARGO, todos qualificados nos autos. A parte reclamante juntou aos 

autos o acordo entabulado entre as partes (id. 21585365), pugnando pela 

homologação do acordo. Ao id. 23094254 a reclamante informou o 

cumprimento integral do acordo. É o relatório do necessário. DECIDO. Não 

sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes. Desta forma, tendo em vista o cumprimento da 

transação acordada, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do 

mérito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Extrai-se dos autos que a parte executada quitou o débito 

exequendo. Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a 

obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do 

objeto da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995). Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-71.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000025-71.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13888790) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-93.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000030-93.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13888908) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-93.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000030-93.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13888908) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-49.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIA ZENICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000020-49.2018.8.11.0102 – 

PJE VISTOS. JOSIMEIA ZENICA PEREIRA ajuizou sob o rito do Juizado 

Especial a presente ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILICITO, em desfavor de TELEFONIA BRASIL S.A, todos qualificados 

nos autos. A parte autora requereu a desistência da ação no id. 

18585319. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 
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Civil/2015. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-49.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIA ZENICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000020-49.2018.8.11.0102 – 

PJE VISTOS. JOSIMEIA ZENICA PEREIRA ajuizou sob o rito do Juizado 

Especial a presente ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILICITO, em desfavor de TELEFONIA BRASIL S.A, todos qualificados 

nos autos. A parte autora requereu a desistência da ação no id. 

18585319. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro 

legal no disposto do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-87.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000065-87.2017.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13886628) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-87.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000065-87.2017.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13886628) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-11.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000029-11.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13886730) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-11.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000029-11.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação pelo seu respectivo advogado (id. 13886730) não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
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resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-58.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo n° 

1000054-58.2017.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação pelo seu 

respectivo advogado (id. 17282883) não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-58.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo n° 

1000054-58.2017.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação pelo seu 

respectivo advogado (id. 17282883) não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000644-64.2019.8.11.0102 – PJE VISTOS. LEIDE JANE 

ARAUJO DE SOUZA ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente 

ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÍCIO JURÍDICO 

C/C PEDIDO DE INDENIXAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor de 

TELEFONIA BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. A parte autora 

requereu a desistência da ação no id. 25586692. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este 

feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000644-64.2019.8.11.0102 – PJE VISTOS. LEIDE JANE 

ARAUJO DE SOUZA ajuizou sob o rito do Juizado Especial a presente 

ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÍCIO JURÍDICO 

C/C PEDIDO DE INDENIXAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor de 

TELEFONIA BRASIL S.A, todos qualificados nos autos. A parte autora 

requereu a desistência da ação no id. 25586692. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO este 

feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-79.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000018-79.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 
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a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-79.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000018-79.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000050-50.2019.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A parte autora requereu a desistência da ação no id. 19477482. 

Vieram-me os autos conclusos. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-50.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000050-50.2019.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. A parte autora requereu a desistência da ação no id. 19477482. 

Vieram-me os autos conclusos. Decido. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO 

DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000551-04.2019.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

pelo seu respectivo advogado (id.22303363) não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000551-04.2019.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

pelo seu respectivo advogado (id.22303363) não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:
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AMELIA BALESTRO WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000022-19.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-19.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALESTRO WASMUTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000022-19.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-12.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000016-12.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-12.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000016-12.2018.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-78.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000559-78.2019.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-78.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1000559-78.2019.8.11.0102 VISTOS. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo nº 

1000043-92.2018.8.11.0102 VISTOS. ALINE DIAS SANTOS moveu a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos. Agendada audiência de 

conciliação para a data de 29/08/2018, o ato não foi realizado em virtude 

da ausência da parte reclamante, que mesmo devidamente intimada (id nº 

13896073) não se fez presente, sem qualquer justificativa. Desse modo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 

Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMYS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010029-87.2014.8.11.0102. VISTOS. JHEIMYS MORO moveu a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de GOL 

TRANSPORTES AÉREOS S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 15/05/2017, o ato não 

foi realizado em virtude da ausência da parte reclamante, que mesmo 

devidamente intimada (id nº 5825749) não se fez presente, sem qualquer 

justificativa. Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-87.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JHEIMYS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES OAB - MT0011578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010029-87.2014.8.11.0102. VISTOS. JHEIMYS MORO moveu a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em face de GOL 

TRANSPORTES AÉREOS S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 15/05/2017, o ato não 

foi realizado em virtude da ausência da parte reclamante, que mesmo 

devidamente intimada (id nº 5825749) não se fez presente, sem qualquer 

justificativa. Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-48.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE FREITAS CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA AV. AVENIDA OTAWA, 

1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 

35831261 Processo n. 1000561-48.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos 

termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requer o que de direito. VERA, 24 

de março de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-51.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BENASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010055-51.2015.8.11.0102. REQUERENTE: JOAO CARLOS BENASSI 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de reclamação promovida 

por JOÃO CARLOS BENASSI em desfavor do BANCO PANAMERICANO 

S/A. O reclamante pretende, em suma, rever Contrato de Financiamento 

para aquisição de automóvel, firmado, pelo que consta da inicial, no valor 

de R$-96.500,00 (noventa e seis mil e quinhentos reais). Alega que o 

Contrato prevêu o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de 

R$ 3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais) e que “ao ser-lhe 

enviado o carnê, notou que as parcelas somadas até o final do contrato, 

atingem um valor majorado, ao que foi pactuado, haja vista existir 

encargos mirabolantes de juros ao dia, multa e outras tarifações, logo 

estamos diante de um excesso de exação, prática NÃO PERMITIDA NO 

DIREITO BRASILEIRO, pelo que requer Ao final, seja julgada procedente a 

presente Ação, julgando ilegais os encargos discutidos nesse contrato 

(capitalização mensal de juros, e cobranças a título de pagamentos 

autorizados), reconhecendo o direito a repetição do indébito, que 

conforme a perícia remonta a quantia de R$ 24.224,92” (sic). Apresentou 

com a inicial o demonstrativo junto ao id. 5655853. Relato brevemente. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. À luz da 

legislação infraconstitucional, não se aplica a limitação de 12% ao ano às 

instituições financeiras. Por força do disposto na Lei 4.595/64, não incidem 

as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, e nem em outras normas 

jurídicas, quanto à taxa de juros remuneratórios. A Lei nº 4.595/64 

mantém-se vigente desde sua edição, mesmo depois do prazo inserido no 

art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT/88), 

porque foram editadas as normas necessárias para tanto. O assunto se 

encontra pacificado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. É 

assente, também, naquela Corte, o entendimento de que nos contratos 

bancários comuns, a cobrança de juros acima de 12% ao ano não 

depende de autorização do Conselho do Monetário Nacional. É 

entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça também 

que descabe a redução dos juros no contrato de abertura de crédito, 

fundamentada na Lei nº 1521/1951, ex vi da Lei nº 4.595/1964, bem como 

da Súmula nº 596 do STF. AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 22626/1933 

NÃO SE APLICAM ÀS TAXAS DE JUROS E AOS OUTROS ENCARGOS 

COBRADOS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL. Afastada a limitação constitucional dos juros, a aplicação da 

Lei de Usura e da Lei nº 1.521/1951, quanto à taxa de juros nos contratos 

celebrados com instituições financeiras, resta a examinar se a liberação 

da taxa de juros encontra limite na abusividade ou na onerosidade 

excessiva, que pode macular as cláusulas contratuais, à luz do Código de 

Defesa do Consumidor. A incidência das disposições do Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos bancários está pacificada nos Tribunais, 

inclusive no Excelso Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a fixação dos 

juros acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, figura 

que deve ser analisada levando-se em linha de conta os juros usualmente 

praticados pelas instituições financeiras. Muito embora estejam os 

contratos sujeitos à intervenção Poder Judiciário para a adequação aos 

parâmetros legais, para preservar os princípios da equidade, boa-fé e do 

interesse público, isto não significa e nem autoriza a utilização do 

raciocínio simplista de que os juros acima de 12% ao ano são abusivos. É 

necessário levar em linha de conta outros componentes do custo do 

dinheiro emprestado, tais como o custa da captação, o custo operacional, 

os impostos e contribuições, o risco de inadimplência e o lucro do banco. 

Esses aspectos também foram observados pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Para o reconhecimento da cobrança de juros abusivos ou da 

onerosidade excessiva do contrato cumpre à parte autora trazer aos 

autos elementos que comprovem que os juros cobrados discrepam 

substancialmente daqueles praticados por outras instituições financeiras 

para operações e datas semelhantes. Assim proclama a recente 

jurisprudência do STJ: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE 

JUROS. ABUSIVIDADE. LEI 4.595/64. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE 

ENCARGOS EXCESSIVOS. INEXISTÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. I - 

Inexiste julgamento extra petita no reconhecimento de nulidadede 

cláusulas contratuais com base no Código de Defesa do Consumidor. II - 

Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei; 

somente são considerados abusivos quando comprovado que 

discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação. 

Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos 

bancários, preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 

e a Súmula 596/STF. III - Admite-se a cobrança da comissão de 

permanência, após o vencimento da dívida, em conformidade com a taxa 

média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa 

pactuada no contrato, desde que não cumulada com juros remuneratórios, 

correção monetária ou qualquer outro encargo. IV - Reconhecida a 

legalidade dos valores cobrados, não há que se falar em 

descaracterização da mora em virtude de cobrança excessiva. Recurso 

especial provido." (REsp 734.023/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Castro 

Filho, DJ de 1º/8/2005) "PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - LEI N.º 

4.595/64 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - 

PERIODICIDADE ANUAL - DESPROVIMENTO. 1 - I - A egrégia Segunda 

Seção decidiu, no julgamento do Recurso Especial n.º 407.097/RS, que o 

fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não 

implica abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando 

comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de 

mercado, enquanto em mora o devedor. 2 - Assim, embora assente o 

entendimento neste Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das 

disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

no que se refere à taxa de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 

596/STF. 3 - No que tange à capitalização dos juros, observo que o 

agravante não trouxe fundamentação suficiente para infirmar as 

conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser mantida a sua 

periodicidade anual. 4 – Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 

682638/MG, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 19.12.2005) Aliás, o 

reclamante sequer indica, seja na inicial, seja no elementar e falho 

demonstrativo que a acompanha, qual é a taxa de juros praticada pela 

instituição financeira. É completamente improcedente, pois, a alegação de 

que “as parcelas atingem um valor muito majorado ao que foi pactuado”. 

No caso em exame, não há nos autos nenhum elemento que indique que 

os juros cobrados pelo recorrente são superiores aos cobrados por 

outras instituições financeiras, na mesma época em que ocorreu a 

contratação ora analisada, para operações similares. É oportuno registrar, 

ainda, que os contratos celebrados pelas partes não contêm cláusulas 

potestativas, porquanto já consta o valor do empréstimo, o número de 

prestações e o valor fixo de cada prestação. O mutuário, ao firmar o 

contrato, tinha ciência, portanto, dos juros pactuados e valor exato a ser 

pago. Como já afirmado acima, não se fez prova alguma de que “as 

parcelas somadas até o final do contrato atingem um valor muito majorado 

ao que foi pactuado”. Aliás, o reclamante sequer aponta quais seriam os 

“encargos mirabolantes de juros por dia, multa e outras tarifações, contra 

os quais se insurge”. Não há que se falar também em afastar a 

capitalização dos juros, porque o contrato foi celebrado para pagamento 

de prestações fixas. Além disso, nos contratos bancários, celebrados a 

partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º da 

MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada, é permitida a capitalização 

mensal, desde que pactuada. A sua vigência se perenizou por força do 

art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 12 de setembro de 2001. Não 

há, também, evidência alguma, mínima que seja, de que há cumulação de 

comissão de permanência e correção monetária. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação pela parte 

Requerente, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros - Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-25.2016.8.11.0102
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Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR MINOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BEATRIZ NICOLI (REQUERIDO)

JONATHAN WUTZKE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010048-25.2016.8.11.0102. REQUERENTE: LAUDIR MINOZZO 

REQUERIDO: JONATHAN WUTZKE, GABRIELA BEATRIZ NICOLI Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, eis que 

a tese se confunde com o julgamento do próprio mérito. Demais disso, não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, a demanda 

em tela prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento, 

posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e provados 

essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao pedido de 

danos morais, já que o mesmo se limita a provar negativação indevida. 

Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” 

(STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, 

negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) Portanto não se considera 

cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de 

audiência de instrução e julgamento quando a lide puder ser prova apenas 

por prova documental, uma vez que segundo o que preconiza o artigo 5º 

da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-la e dar especial valor às 

regras de experiência comum ou técnica. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por LAUDIR MINOZZO em desfavor de 

JONATHAN WUTZKE e GABRIELA BEATRIZ NICOLI. Sustenta a parte 

reclamante que é caminhoneiro e labora efetuando fretes pela região e 

que trabalhou para os requeridos durante a colheita de soja no mês de 

março do ano de 2016 e que do que lhe era devido, em algum momento, foi 

descontado pelos requeridos o valor de R$ 3.272,00 (três mil duzentos e 

setenta e dois reais), referente a carga descarregada sem ordem. Diante 

disso pleiteia pela procedência da ação para que seja declarada a 

ilegalidade e abusividade da cobrança efetuada na forma de abatimento e, 

com isso, a repetição do valor em dobro. A parte requerida, em sua peça 

de defesa, alega que a presente demanda é descabida e que os 

documentos apresentados pelo Reclamante foram produzidos de forma 

unilateral, porém não traz aos autos nenhum documento comprobatório e 

não explica o motivo justo, em sua peça de defesa, do desconto de modo 

que não se incumbiu com seu ônus de modificar, desconstituir ou extinguir 

o direito do autor. Como se observa da peça contestatória é incontroversa 

a relação jurídica e o desconto, todavia, a ré não explica as razões do 

referido desconto, bem como não carrear aos autos qualquer elemento a 

desconstituir o alegado pelo autor, no sentido de que o mesmo teria 

descarregado carga sem ordem, não cumprindo com o seu ônus de 

impugnação específica nesse particular. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Por 

outro outro lado, o desconto indevido não gera automaticamente o 

pagamento em dobro, senão demostrado má-fé (dolo) no caso concreto, 

de maneira que analisando o caso em questão não vislumbro no presente 

caso que o desconto indevido decorreu de dolo da ré de modo que a 

restituição deve ocorrer de forma simples. Desta feita a presente ação 

merece parcial provimento. Pelo exposto, decido pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, para: 1) DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamada a 

restituir a reclamante a quantia de R$ 3.272,00 (Três mil duzentos e 

setenta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desconto; Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Pereira 

Barros Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-46.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Número do Processo: 

1000684-46.2019.8.11.0102 REQUERENTE: SAULO GERALDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDA: V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

EIRELI - EPP Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de RECLAMAÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por SAULO GERALDO DE OLIVEIRA 

em desfavor de V MONTANHEI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. 

Da revelia. A Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de 

comparecer na audiência de conciliação e de apresentar contestação, 

tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço à revelia. Entrementes, 

nem mesmo foi feito a oferta de contestação, por advogado regularmente 

constituído, ou a presença deste na audiência, salvo se for por motivo 

justificado, mesmo não sendo as hipóteses no caso dos autos, apenas à 

guisa de entendimento doutrinário acerca do assunto em tela. Preleciona o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/1995 que: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Do Mérito. Notícia o Reclamante 

que é credor da Reclamada na importância R$ 5.276,00 (cinco mil, 

duzentos e setenta e seis reais), representada por dois cheques, Cheque 

nº 039111, Agência 0833, Banco HSBC, Conta nº 00034-0, emitido em 

16/09/2017, na importância de R$ 2.638,00; - Cheque nº 039112, Agência 

0833, Banco HSBC, Conta nº 00034-0, emitido em 30/09/2017, na 

importância de R$ 2.638,00; com a atualização restando devido o total de 

R$ 7.493,00 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais), conforme 

narrativa dos fatos e cártulas apresentadas (ID Núm. 24458413 e 

24458413, 24458422 e 24458422). Em conformidade com o Enunciado 5 

do FONAJE, a correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor, que é a situação do presente caso. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte ré 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Conforme 
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determina o artigo 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), possui o prazo 

de 06 meses para promover a ação de execução do cheque, contados a 

partir da expiração do prazo de apresentação, que pode ser de 30 dias, 

quando emitido na mesma praça do pagamento ou de 60 dias, quando 

emitido fora da praça de pagamento, a praça de pagamento que se refere 

a lei, é o local do banco sacado. Expirado o prazo acima, culmina a 

prescrição do cheque para mover ação de execução, restando a o 

credor, promover a presente ação de locupletamento ilícito/Cobrança. O 

prazo para ajuizar a ação de locupletamento ilícito é de 2 (dois) anos, 

contados a partir da prescrição do cheque para execução, conforme 

dispõe, artigo 61 da Lei do Cheque, conforme segue: Art . 61 A ação de 

enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se 

locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 

2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista 

no art. 59 e seu parágrafo desta Lei. No presente caso, verifica-se que os 

cheques vindicados são datados em 16 de setembro de 2017 e 30 de 

setembro de 2017, e a ação teve sua propositura em 30/09/2019. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95, reconheço à REVELIA da 

reclamada e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Reclamado a pagar a importância de $ 7.493,00 (sete mil, 

quatrocentos e noventa e três reais), acrescida de juros legais (1% ao 

mês) a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

vencimento da obrigação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ 

DE DIREITO Dr. Jorge Hassib Ibrahi
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